notificações
lista mensal ▪ outubro 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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Aditivos, vitaminas, minerais e
aromas
2018/0421/LV
Regulamento relativo às plantas,
partes de plantas e outras
substâncias de utilização proibida
ou limitada em géneros
alimentícios.
Data Limite: 28/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Adubos orgânicos, lamas de
depuração
2018/0371/NL
Despacho da ministra da
Agricultura, da Natureza e da
Qualidade Alimentar relativo a
isenções do regime de direitos de
fosfato para novilhas na criação de
vacas em aleitamento (despacho
de isenção para a criação de vacas
em aleitamento).
Data Limite: 19/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Adubos orgânicos, lamas de
depuração
2018/0487/I
Decreto ministerial relativo à
alteração dos anexos 2, 6 e 7 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: 27/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Adubos químicos
2018/0386/I
Decreto ministerial relativo à
alteração 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: 29/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Agricultura, caça
2018/0411/UK
Despacho relativo à aprovação das
armadilhas de mola (País de
Gales), de 2018.
Data Limite: 15/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Agricultura, caça
2018/0451/UK
Despacho relativo à aprovação das
armadilhas de mola (Irlanda do
Norte), de 2018.
Data Limite: 12/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Agricultura, caça
2018/0453/UK
Despacho de alteração relativo à
aprovação das armadilhas de mola
(Escócia), de 2018.
Data Limite: 13/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0184/MT
Regime Nacional de «Produtos de
Qualidade». Especificação de
produto – Carne de porco e
produtos à base de carne de porco.
Data Limite: 25/10/2018
1ª Publicação: 2018/abril
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0190/BG
Regulamento que complementa o
Regulamento n.º 1, de 2013,
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relativo à aplicação das regras
para a produção biológica vegetal,
animal e da aquicultura, produtos
de origem vegetal, animal e da
aquicultura e géneros alimentícios,
respetiva rotulagem e controlo da
produção e rotulagem.
Data Limite: 03/05/2019
1ª Publicação: 2018/abril

[«Comité National
Interprofessionnel de la Pomme de
Terre» (CNIPT)] e relativo ao
calibre máximo para
comercialização de batatas de
conservação – campanhas de
2018/19, 2019/20 e 2020/21.
Data Limite: 01/01/2019
1ª Publicação: 2018/junho

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0219/E
Projeto de portaria da Secretaria
do Meio Rural que aprova a
Instrução Técnica de produção
biológica de coelhos.
Data Limite: 20/05/2019
1ª Publicação: 2018/maio

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0366/DK
Decreto-lei relativo ao regime
voluntário de rotulagem no que
respeita ao bem-estar dos animais.
Data Limite: 18/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0220/E
Projeto de decreto relativo à
recolha, ao transporte, ao
acondicionamento, à
comercialização e ao consumo de
caça selvagem.
Data Limite: 19/11/2018
1ª Publicação: 2018/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0277/BG
Regulamento relativo ao cultivo de
plantas e à produção de culturas
utilizando proteção integrada.
Data Limite: 17/12/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0292/F
Portaria relativa à extensão do
acordo interprofissional celebrado
no quadro do Comité Nacional
Interprofissional da Batata

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0392/F
Projeto de portaria relativa à
extensão de um acordo
interprofissional celebrado no
âmbito da Associação
Interprofissional das Frutas e dos
Produtos Hortícolas Frescos
(INTERFEL) e relativa à data de
colheita e de comercialização Maturação dos kiwis «Hayward».
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0393/F
Projeto de portaria relativa à
extensão de um acordo
interprofissional celebrado no
âmbito da Associação
Interprofissional das Frutas e dos
Produtos Hortícolas Frescos
(INTERFEL) e relativo ao calibre
das chalotas nas campanhas de
2019 a 2021.
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Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0400/F
Projeto de decreto que enumera as
substâncias ativas contidas nos
produtos fitofarmacêuticos e que
apresentam um modo de atuação
idêntico aos da família dos
neonicotinoides.
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0405/LT
Projeto de lei da República da
Lituânia relativo a produtos
fertilizantes colocados no mercado.
Data Limite: 09/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0408/RO
Projeto de despacho que altera e
complementa o Despacho conjunto
n.º 724/1082/360/2013 do ministro
da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural, do ministro
da Saúde e do presidente da
Autoridade Nacional para a
Proteção do Consumidor relativo à
certificação de produtos
tradicionais.
Data Limite: 14/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0436/S
Regulamentos que alteram os
Regulamentos (SJVFS 2015:29) da
Direção-Geral da Agricultura da
Suécia relativos à produção

biológica e aos respetivos
controlos.
Data Limite: 03/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0437/A
Diretriz relativa ao selo de
qualidade AMA – Frutas, legumes
e batatas.
Data Limite: 03/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0438/A
Diretriz relativa ao selo de
qualidade AMA – Engorda de
perus.
Data Limite: 03/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0442/B
Decisão real relativa aos materiais
e objetos de metal e ligas
destinados a entrar em contacto
com géneros alimentícios.
Data Limite: 06/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0460/E
Projeto de portaria da secretária do
Desenvolvimento Económico e da
Competitividade e do secretário da
Saúde que aprova as normas
técnicas específicas de adaptação
das condições higiénico-sanitárias
dos estabelecimentos do setor dos
produtos de padaria, pastelaria e
farinhas.
Data Limite: 17/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
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Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0461/E
Projeto de portaria da secretária do
Desenvolvimento Económico e das
Infraestruturas e do secretário da
Saúde que aprova as normas
técnicas específicas de adaptação
das condições higiénico-sanitárias
dos estabelecimentos do setor dos
produtos de origem vegetal.
Data Limite: 17/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro

Regime de qualidade alimentar
«Quality Meat Program (QMP)».
Data Limite: 27/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0465/PL
Projeto de regulamento do ministro
da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural que altera
o regulamento relativo aos
requisitos específicos para a
qualidade comercial das batatas.
Data Limite: 18/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0501/E
Projeto de portaria da Secretaria
da Agricultura, do Meio Ambiente e
do Desenvolvimento Rural que
publica o regulamento relativo à
utilização da marca «Campo y
Alma» e que estabelece o modelo
de pedido de autorização da
utilização da marca em questão.
Data Limite: 02/01/2019
1ª Publicação: 2018/setembro

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0471/A
Diretriz relativa ao selo de
qualidade AMA – Criação de
galinhas poedeiras.
Data Limite: 21/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0472/A
Lei relativa à produção animal na
agricultura (lei da Estíria relativa à
produção animal).
Data Limite: 27/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0493/A
Diretriz relativa ao selo de
qualidade AMA – Engorda de
frangos (engorda de galinhas).
Data Limite: 31/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro

Ambiente
2018/0373/A
Decreto do Governo Regional para
a execução da lei relativa à
proteção da qualidade do solo
(decreto relativo à qualidade do
solo).
Data Limite: 22/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Ambiente
2018/0377/HR
Despacho relativo à qualidade do
gás de petróleo liquefeito.
Data Limite: 26/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0488/PL
9 /31

Mod-DAESPQ-05-04_00

out 18

notificações
Ambiente
2018/0388/LV
Projeto de lei intitulada «Alterações
à lei relativa às embalagens».
Data Limite: 31/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Ambiente
2018/0407/B
Regulamento flamengo relativo à
gestão sustentável dos ciclos de
materiais e dos resíduos
[VLAREMA] – 7.º pacote de
alterações.
Data Limite: 12/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Ambiente
2018/0497/DK
Projeto de lei que altera a lei do
imposto sobre as embalagens, a lei
relativa à matrícula de veículos e
diversas outras leis e que revoga a
lei relativa ao imposto aplicável a
PVC e a lei relativa a subvenções
para determinados camiões
ecológicos.
Data Limite: 02/10/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Aparelhos sob pressão,
aparelhos a gás e caldeiras
2018/0391/RO
Regulamento técnico – Garrafas
para gás de petróleo liquefeito com
uma capacidade até 26 litros - PT
C 3-2012.
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Aparelhos sob pressão,
aparelhos a gás e caldeiras
2018/0502/HR
Regras aplicáveis às inspeções e
aos ensaios de equipamentos sob
pressão de risco elevado.

Data Limite: 03/01/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Bem-estar dos animais e animais
de companhia
2018/0439/S
Regulamentos e orientações gerais
da Direção-Geral da Agricultura da
Suécia relativos à criação de
equinos.
Data Limite: 04/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0370/CZ
Projeto de decreto que altera o
Decreto n.º 10/2016 Colet. da
Câmara Municipal de Praga que
estabelece os requisitos gerais
aplicáveis à ocupação dos solos e
os requisitos técnicos aplicáveis às
infraestruturas de construção na
cidade de Praga (Regulamentos de
construção de Praga).
Data Limite: 19/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Construção
2018/0374/SI
Diretriz técnica TSG-1-001 –
Segurança contra incêndios em
edifícios.
Data Limite: 22/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Construção
2018/0380/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: 29/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
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Construção
2018/0389/D
Quarta alteração da base de
avaliação para materiais metálicos
em contacto com água potável
(base de avaliação para metais).
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Construção
2018/0415/RO
Código de projeto sísmico - Parte
III - Disposições para a avaliação
sísmica de edifícios existentes,
código P100-3/2018.
Data Limite: 23/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0420/BG
Projeto de alteração do despacho
relativo aos requisitos nacionais
búlgaros para a utilização de
produtos de construção em
trabalhos de construção na
República da Bulgária.
Data Limite: 26/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0424/BG
Projeto de regulamento relativo aos
requisitos técnicos aplicáveis aos
edifícios no que concerne à
proteção contra rádon.
Data Limite: 29/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0425/A
Diretriz 2018/2019 relativa ao
subsídio para a reabilitação de
edifícios de habitação coletiva,
casas em banda, apartamentos e
lares residenciais.
Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto

Construção
2018/0426/A
Diretriz 2018/2019 relativa ao
subsídio para a construção de
edifícios de habitação coletiva,
casas em banda, apartamentos e
lares residenciais.
Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0427/A
Diretriz 2018/2019 relativa ao
subsídio para a reabilitação de
propriedades para habitação
privada.
Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0428/A
Diretriz 2018/2019 relativa ao
subsídio para a construção de
propriedades para habitação
privada.
Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0429/A
Diretriz 2018/2019 relativa ao
subsídio para a aquisição de
habitações próprias, apartamentos
e casas em banda.
Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0430/A
Diretriz de 2018 relativa ao
subsídio para a proteção eletrónica
em habitações próprias, casas em
banda e apartamentos (subsídio
para sistemas de alarme).
Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
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Construção
2018/0440/D
Decreto-modelo relativo à
acreditação de organismos de
ensaio, controlo e certificação nos
termos do regime jurídico de
construção (PÜZAVO), projeto na
versão de 26 de junho de 2018.
Data Limite: 04/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0456/NL
Despacho do ministro do Interior e
das Relações do Reino que altera
o despacho referente à Decisão
relativa à construção civil, de 2012,
no que concerne à designação de
novas versões de determinadas
normas.
Data Limite: 14/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Construção
2018/0466/CZ
Projeto de lei relativa aos produtos
de construção e à sua utilização
em edifícios e que altera
determinadas leis.
Data Limite: 18/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Construção
2018/0473/D
Condições contratuais técnicas
adicionais aplicáveis a obras de
engenharia (ZTV-ING), parte 1
«Disposições gerais»; secção 3
«Ensaios durante a execução».
Data Limite: 27/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Construção
2018/0474/D
Condições contratuais técnicas
adicionais aplicáveis a obras de

engenharia (ZTV-ING), parte 3
«Construção maciça»; secção 7
«Reforço de elementos de betão».
Data Limite: 27/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Construção
2018/0475/D
Condições contratuais técnicas
adicionais aplicáveis a obras de
engenharia (ZTV-ING), parte 9
«Construções», secção 5 «Bacias
e casas de bombas em betão».
Data Limite: 27/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Construção
2018/0478/D
Condições contratuais técnicas
adicionais aplicáveis a obras de
engenharia (ZTV-ING), parte 8
«Equipamento de estruturas»,
secção 5 «Drenagens».
Data Limite: 27/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Construção
2018/0479/D
Recomendação para a certificação
de conformidade relativa à
adequação higiénica de produtos
no que diz respeito à água potável.
Data Limite: 27/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Construção
2018/0480/D
Base de avaliação para plásticos e
outros materiais orgânicos em
contacto com água potável (KTWBWGL).
Data Limite: 27/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro

12 /31

Mod-DAESPQ-05-04_00

out 18

notificações
Construção
2018/0481/D
Condições técnicas de
fornecimento para geossintéticos
destinados a terraplenagem na
construção de estradas (TL Geok
E-StB).
Data Limite: 27/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Electricidade
2018/0417/L
Projeto de regulamento grão-ducal
que determina as características
técnicas dos cabos preparados
para débitos elevados tal como
previsto no artigo 2.º, n.º 9, da Lei,
de 22 de março de 2017, relativa a
medidas destinadas a reduzir o
custo da implantação de redes de
comunicações eletrónicas de
elevado débito e que altera a Lei,
de 16 de maio de 1975, que define
o estatuto da copropriedade dos
bens imóveis, com a última
redação que lhe foi dada.
Data Limite: 23/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Electricidade
2018/0490/D
VDE-AR-N 4131 «Regras técnicas
para a ligação de sistemas de
corrente contínua em alta tensão e
de módulos de parque gerador
ligados através de sistemas de
corrente contínua em alta tensão
(TAR HGÜ)».
Data Limite: -1ª Publicação: 2018/setembro
Electricidade
2018/0492/DK
Despacho executivo relativo aos
contadores de eletricidade de
leitura à distância e à contagem do

consumo de eletricidade dos
consumidores finais.
Data Limite: 28/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Electricidade
2018/0494/NL
Despacho do ministro dos
Assuntos Económicos e da Política
Climática que altera o despacho
relativo às garantias de origem
para a energia obtida a partir de
fontes de energia renovável e a
eletricidade proveniente da
cogeração de elevada eficiência,
devido ao aditamento de
certificados de origem.
Data Limite: 31/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Embalagens
2018/0372/SI
Normas aplicáveis à embalagem
uniformizada de produtos do
tabaco.
Data Limite: 22/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2018/0511/E
Projeto de decreto relativo à
instalação e à utilização de
equipamentos de jogos insufláveis.
Data Limite: 07/01/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Equipamentos terminais
2018/0432/F
Portaria que altera a Portaria, de 3
de janeiro de 2008, relativa à rádio
difundida em modo digital por via
hertziana terrestre ou por via
satélite em banda L ou em banda S
que fixa as características dos
sinais emitidos.
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Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Farmacopeias
2018/0463/UK
Farmacopeia Britânica de 2019.
Data Limite: 18/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Farmacopeias
2018/0464/UK
Farmacopeia Britânica
(Veterinária), de 2019.
Data Limite: 18/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Gases com efeito de estufa ou
que empobrecem a camada de
ozono
2018/0416/DK
Despacho relativo ao controlo de
determinados gases industriais
com efeito de estufa.
Data Limite: 23/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Géneros alimentícios
2018/0322/HR
Portaria que altera a portaria
relativa a medidas para a
adaptação aos requisitos de
regulamentos referentes aos
géneros alimentícios de origem
animal.
Data Limite: 07/01/2019
1ª Publicação: 2018/junho
Géneros alimentícios
2018/0324/FIN
Lei que altera a lei relativa ao
álcool.
Data Limite: 07/01/2019
1ª Publicação: 2018/junho
Géneros alimentícios
2018/0383/F

Decreto que altera o Decreto n.º
2011-509, de 10 de maio de 2011,
que estabelece as condições de
autorização e utilização dos
auxiliares tecnológicos que podem
ser utilizados no fabrico de
alimentos destinados à
alimentação humana.
Data Limite: 29/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Géneros alimentícios
2018/0409/GR
Projeto de decreto presidencial,
intitulado «Aprovação dos
requisitos mínimos aplicáveis a
“matadouros para fins especiais”
em funcionamento durante um
período de tempo limitado e que
realizam abates religiosos na
região da Macedónia OrientalTrácia».
Data Limite: 15/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Géneros alimentícios
2018/0491/CZ
Projeto de portaria relativa aos
selos fiscais apostos nos produtos
do tabaco.
Data Limite: 28/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Géneros alimentícios
2018/0504/B
Decisão real relativa às natas.
Data Limite: 04/01/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Interfaces de rádio
2018/0394/RO
Regulamento técnico RO-IR 10
relativo às interfaces de rádio para
radiomicrofones.
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
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Interfaces de rádio
2018/0397/B
Interfaces de rádio I01-01, I01-02 e
I01-03, D03-01 e D03-02.
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Interfaces de rádio
2018/0399/RO
Regulamento técnico RO-IR 08
para as interfaces de rádio
associadas ao controlo de
modelos.
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Interfaces de rádio
2018/0433/D
SSB FE-OE 045 - Especificação
de interfaces para instalações
radioelétricas de feixes hertzianos
na banda de frequências dos 32
GHz (ponto-a-ponto); edição de
maio de 2018.
Data Limite: 03/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Interfaces de rádio
2018/0498/D
SSB LA 041 - Especificação de
interfaces para equipamentos de
rádio para a banda do cidadão
(CB) na faixa de frequências 26
560 kHz – 27 410 kHz; edição de
junho de 2018.
Data Limite: 02/01/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Interfaces de rádio
2018/0499/D
SSB OR-N 020 - Especificação de
interfaces para equipamentos de
radar em navios para a navegação
em vias navegáveis interiores;
edição de julho de 2018.
Data Limite: 02/01/2019
1ª Publicação: 2018/setembro

Interfaces de rádio
2018/0500/D
SSB SE 027 - Especificação de
interfaces para equipamento
radiotelefónico UHF para efeitos de
comunicação a bordo de navios
(apenas no serviço de
radiocomunicações marítimas);
edição de junho de 2018.
Data Limite: 02/01/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Interfaces de rádio
2018/0509/FIN
Projeto de Regulamento n.º
4Y/2018 M da Autoridade
Reguladora das Telecomunicações
da Finlândia relativo às
radiofrequências e respetivo plano
de utilização de radiofrequências
(quadro de atribuição de
frequências) para o intervalo de
frequências de 8,3 kHz a 400 GHz,
que inclui ainda as especificações
das interfaces de rádio.
Data Limite: 07/01/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Jogos de azar
2018/0378/SK
Projeto de lei, de ... de 2018,
relativa aos jogos de azar e que
altera outras leis.
Data Limite: 26/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Jogos de azar
2018/0448/CZ
Projeto de portaria do Ministério
das Finanças relativa ao método
de notificação e envio de
informações e de transmissão de
dados por parte dos operadores de
jogo, ao âmbito dos dados a
transmitir, bem como a outros
parâmetros técnicos da
transmissão de dados.
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Data Limite: 11/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Jogos de azar
2018/0449/UK
Regulamentos relativos às
máquinas de jogo (alterações
diversas e revogação), de 2018.
Data Limite: 12/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Jogos de azar
2018/0462/E
Projeto de Decreto que altera o
regulamento geral do jogo na
Comunidade Autónoma do País
Basco.
Data Limite: 17/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Jogos de azar
2018/0512/E
Projeto de decreto que aprova o
regulamento de máquinas de jogo,
empresas, estabelecimentos
dedicados à sua exploração e
outros atos normativos em matéria
de jogo da Comunidade Autónoma
das Ilhas Baleares.
Data Limite: 07/01/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Jogos de azar
2018/0513/E
Projeto de decreto que aprova o
regulamento relativo às salas de
jogo da Comunidade Autónoma
das Ilhas Baleares.
Data Limite: 07/01/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Máquinas e aparelhos de
elevação
2018/0483/A
Projeto de decreto que adota
disposições específicas em matéria
de construção e operação para

teleféricos de transporte de
materiais agrícolas (Decreto
relativo aos teleféricos de
transporte de materiais agrícolas,
de 2018).
Data Limite: 27/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Materiais de construção
2018/0376/B
Projeto de decisão ministerial que
altera diversas decisões
ministeriais no contexto das
regulamentações em matéria de
desempenho energético; Anexo 1
(especificações adicionais sobre o
cálculo de perdas de transmissão
no contexto das regulamentações
em matéria de desempenho
energético); Anexo 2 (cálculos
numéricos validados); e Anexo 3
(consideração de um sistema
Combilus no contexto das
regulamentações em matéria de
desempenho energético).
Data Limite: 25/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Materiais de construção
2018/0382/NL
Acordo sobre o betão com vista ao
crescimento sustentável.
Data Limite: 29/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Medidas de defesa do ambiente
2018/0203/I
Regra técnica relativa às
biomassas sólidas constante do
Capítulo sobre as fontes de
energia renováveis no âmbito da
proposta de Plano Energético
Ambiental da Região do Piemonte.
Data Limite: 12/11/2018
1ª Publicação: 2018/maio

16 /31

Mod-DAESPQ-05-04_00

out 18

notificações
Mercadorias e produtos diversos
2018/0384/NL
Despacho n.º IENM/BSK-2018/…
da secretária de Estado das
Infraestruturas e da Gestão dos
Recursos Hídricos, de ........, que
altera o despacho (designação)
relativo aos artigos de pirotecnia de
consumo e para teatro, no contexto
da introdução do requisito referente
ao dispositivo de lançamento para
foguetes luminosos.
Data Limite: 29/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Mercadorias e produtos diversos
2018/0385/A
Lei regional que altera a Lei da Alta
Áustria relativa à proteção de
menores, de 2001. (Revisão de
2018 da lei da Alta Áustria relativa
à proteção de menores).
Data Limite: 29/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Mercadorias e produtos diversos
2018/0387/B
Projeto de decisão real relativa a
medidas relacionadas com a
supervisão do setor dos diamantes.
Data Limite: 31/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Mercadorias e produtos diversos
2018/0406/A
Projeto de lei que altera a lei de
Salzburgo relativa aos menores.
Data Limite: 09/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Metais preciosos
2018/0495/NL
Projeto de lei que estabelece
regras aplicáveis à verificação do
toque legal de artefactos de metais
preciosos (Lei relativa ao contraste,
de 20..).

Data Limite: 31/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Metrologia
2018/0296/CZ
Projeto de medida de carácter
geral n.º 0111-OOP-C084-17 que
estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos seguintes
instrumentos de medição sujeitos
ao controlo oficial: instrumentos e
sistemas de medição do caudal de
líquidos que não água ou de gases
liquefeitos – dispensadores para
líquido lava-para-brisas.
Data Limite: 01/01/2019
1ª Publicação: 2018/junho
Metrologia
2018/0299/CZ
Projeto de medida de carácter
geral n.º 0111-OOP-C082-17 que
estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos seguintes
instrumentos de medição sujeitos
ao controlo oficial: instrumentos e
sistemas de medição do caudal
volúmico de líquidos que não água
ou de gases liquefeitos –
dispensadores de solução aquosa
de ureia – AdBlue.
Data Limite: 01/01/2019
1ª Publicação: 2018/junho
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Metrologia
2018/0434/B
Decisão real que altera a Decisão
real, de 6 de julho de 1981, relativa
aos instrumentos destinados à
medição da energia elétrica.
Data Limite: 03/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Metrologia
2018/0452/EE
Áreas obrigatórias de aplicação
para instrumentos de medição
metrologicamente controlados,
com exceções, lista de
instrumentos de medição sujeitos a
controlo metrológico, requisitos de
precisão, períodos de validade da
verificação e requisitos específicos
de controlo metrológico e
verificação estatística.
Data Limite: 12/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Metrologia
2018/0457/E
Projeto de portaria que
regulamenta o controlo metrológico
oficial de determinados
instrumentos de medição.
Data Limite: 17/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Produtos farmacêuticos e
cosméticos
2018/0514/HU
Alteração do Decreto n.º 55/2014
do ministro dos Recursos
Humanos, de 30 de dezembro de
2014, relativo a substâncias ou
grupos de compostos classificados
como novas substâncias
psicoativas (o «decreto»).
Data Limite: -1ª Publicação: 2018/setembro

Produtos petrolíferos
2018/0413/SK
Projeto de lei que altera a Lei n.º
98/2004 Colet. relativa ao imposto
especial de consumo sobre os
óleos minerais, com a redação que
lhe foi dada pela legislação
posterior, e que altera a Lei n.º
530/2011 Colet. relativa ao imposto
especial de consumo sobre as
bebidas alcoólicas, com a redação
que lhe foi dada pela legislação
posterior.
Data Limite: 21/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Produtos petrolíferos
2018/0459/E
Projeto de portaria que aprova as
normas técnicas aplicáveis ao
fornecimento de combustível a
aeronaves da aviação civil.
Data Limite: 17/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Produtos químicos
2018/0364/F
Portaria que estabelece os critérios
de fim do estatuto de resíduo para
os objetos e produtos químicos que
tenham sido objeto de uma
regeneração.
Data Limite: 17/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Produtos químicos
2018/0381/LT
Projeto de despacho do ministro da
Saúde da República da Lituânia
relativo à alteração do Despacho
n.º 5 do ministro da Saúde da
República da Lituânia, de 6 de
janeiro de 2000, que adota as listas
de estupefacientes e psicotrópicos.
Data Limite: 29/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
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Produtos químicos
2018/0431/A
Lei, de ………., que altera a lei
regional da Caríntia relativa aos
produtos fitofarmacêuticos.
Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Produtos químicos
2018/0454/FIN
Decreto do Governo que altera o
anexo IV do decreto do Governo
relativo a substâncias, preparações
e plantas a serem classificadas
como estupefacientes. Procede-se
à classificação das 4 novas
substâncias seguintes: 3metilcrotonilfentanil (N-fenil-N-[1(2-feniletil)-4-piperidinil]-3-metilbut2-anamida); 4-HO-BF (4hidroxibutirfentanil (N-(4hidroxifenil)-N-[1-(2-feniletil)-4piperidinil]-butanamida)); 4-MeOBF (4-metoxibutirfentanil (N-(4metoxifenil)-N-[1-(2-feniletil)-4piperidinil]-butanamida)) e Tiofeno
fentanil (N-(1-feniletil-4-piperidinil)N-feniltiofeno-2-carboxamida),
como estupefacientes.
Data Limite: -1ª Publicação: 2018/setembro
Produtos químicos
2018/0455/LV
Projeto de lei relativa a alterações
à lei relativa ao procedimento para
a entrada em vigor e aplicação do
direito penal.
Data Limite: -1ª Publicação: 2018/setembro
Rotulagem
2018/0486/I
Projeto de disposições relativas à
utilização das referências ao
sistema de qualidade «Qualidade
Verificada» na rotulagem,

apresentação ou publicidade dos
produtos agrícolas, da aquicultura
e alimentares (e execução do
procedimento de informação à
Comissão Europeia. Diretiva (UE)
2015/1535 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 9 de setembro
de 2015, artigo 5.º. Lei Regional n.º
12, de 31 de maio de 2001).
Data Limite: 27/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Rotulagem
2018/0496/B
Decreto real relativo à utilização do
logótipo «Nutri-Score».
Data Limite: 01/01/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Rotulagem e publicidade
2018/0446/B
Decreto real relativo à embalagem
normalizada dos cigarros, do
tabaco de enrolar e do tabaco para
cachimbo de água.
Data Limite: 11/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Rotulagem e publicidade
2018/0447/B
Decreto ministerial relativo às
condições de neutralidade e
uniformização das embalagens
individuais e das embalagens
exteriores dos cigarros, do tabaco
de enrolar e do tabaco para
cachimbo de água.
Data Limite: 11/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Saúde, equipamentos médicos
2018/0368/LV
Requisitos de higiene para a
prestação de serviços de
bronzeamento cosmético.
Data Limite: 18/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
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Segurança
2018/0402/B
Livro 1: Instalações elétricas de
baixa tensão e muito baixa tensão.
Anexo 1 do projeto de decreto real
que torna obrigatório o Livro 1
sobre instalações elétricas de
baixa tensão e muito baixa tensão,
o Livro 2 sobre instalações
elétricas de alta tensão e o Livro 3
sobre instalações para o transporte
e a distribuição de energia elétrica.
(Restruturação do regulamento
geral sobre instalações elétricas,
aprovado pelos Decretos reais de
10 de março de 1981 e de 2 de
setembro de 1981 - RGIE) ->
consultar a notificação da
Comissão Europeia 2018/356/B de
12 de julho de 2018.
Data Limite: 07/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho

Livro 3: Instalações para o
transporte e a distribuição de
energia elétrica geridas pelos
gestores de redes. Anexo 3 do
projeto de decreto real que torna
obrigatório o Livro 1 sobre
instalações elétricas de baixa
tensão e muito baixa tensão, o
Livro 2 sobre instalações elétricas
de alta tensão e o Livro 3 sobre
instalações para o transporte e a
distribuição de energia elétrica.
(Restruturação do regulamento
geral sobre instalações elétricas,
aprovado pelos Decretos reais de
10 de março de 1981 e de 2 de
setembro de 1981 - RGIE) ->
consultar a notificação da
Comissão Europeia 2018/356/B de
12 de julho de 2018.
Data Limite: 07/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho

Segurança
2018/0403/B
Livro 2: Instalações elétricas de
alta tensão. Anexo 2 do projeto de
decreto real que torna obrigatório o
Livro 1 sobre instalações elétricas
de baixa tensão e muito baixa
tensão, o Livro 2 sobre instalações
elétricas de alta tensão e o Livro 3
sobre instalações para o transporte
e a distribuição de energia elétrica.
(Restruturação do regulamento
geral sobre instalações elétricas,
aprovado pelos Decretos reais de
10 de março de 1981 e de 2 de
setembro de 1981 - RGIE) ->
consultar a notificação da
Comissão Europeia 2018/356/B de
12 de julho de 2018.
Data Limite: 07/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho

Segurança
2018/0418/I
Projeto de decreto ministerial que
introduz alterações e aditamentos
ao anexo do Decreto n.º 246, de 16
de maio de 1987, que estabelece
as normas em matéria de
segurança contra incêndios para
os edifícios de habitação.
Data Limite: 23/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto

Segurança
2018/0404/B

Segurança
2018/0422/B
Projeto de portaria real que altera a
Portaria Real, de 22 de junho de
2006, relativa aos equipamentos
funcionais específicos do uniforme
da polícia integrada, estruturada
em dois níveis, no que respeita ao
vestuário de motociclista.
Data Limite: 28/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
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Segurança
2018/0423/B
Projeto de portaria ministerial que
altera a Portaria Ministerial, de 27
de junho de 2006, relativa ao
vestuário de motociclista da polícia
integrada, estruturada em dois
níveis.
Data Limite: 28/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Segurança
2018/0441/UK
Protocolo técnico da norma de
visão direta («DVS») e regime de
licença de norma de segurança de
veículos pesados de mercadorias
(«HSSP») para Londres (Reino
Unido).
Data Limite: 05/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Segurança
2018/0458/E
Projeto de decreto real que aprova
o regulamento de segurança para
instalações frigoríficas e respetivas
instruções técnicas
complementares.
Data Limite: 17/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Segurança
2018/0467/F
Portaria que altera a Portaria, de
25 de junho de 1980, que aprova
as disposições gerais do
regulamento de segurança contra
os riscos de incêndio e de pânico
nos estabelecimentos que recebem
público (ERP).
Data Limite: 19/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro

Portaria que altera a Portaria, de
30 de dezembro de 2011, que
regulamenta a segurança na
construção de edifícios de grande
altura e a sua proteção contra os
riscos de incêndio e pânico.
Data Limite: 21/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Serviços 98/48/CE
2018/0367/F
Decreto relativo à utilização de um
dispositivo de registo eletrónico
partilhado para a representação e
transmissão de títulos financeiros.
Data Limite: 18/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Serviços 98/48/CE
2018/0390/F
Projeto de decreto relativo às
modalidades de liquidação e
cobrança do montante de ativos
não reclamados dos apostadores,
devidos ao Estado pela La
Française des Jeux no âmbito da
lotaria em linha e pelos operadores
de jogos ou apostas em linha
autorizados pela autoridade
reguladora de jogos em linha.
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Serviços 98/48/CE
2018/0414/B
Regulamento do Colégio
Consultivo do Conselho Superior
do Audiovisual da Comunidade
Francesa relativo à acessibilidade
dos programas para as pessoas
com deficiências sensoriais.
Data Limite: 22/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto

Segurança
2018/0469/F
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Serviços 98/48/CE
2018/0443/D
Lei para a configuração do cartão
de saúde eletrónico com uma
interface sem contacto (15.ª Lei de
alteração do Livro V do Código da
Segurança Social).
Data Limite: 07/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Serviços 98/48/CE
2018/0484/F
Disposições do projeto de lei
relativo ao combate à fraude no
que respeita às obrigações
impostas aos operadores de
plataformas de economia
colaborativa.
Data Limite: 26/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Serviços 98/48/CE
2018/0485/F
Portaria com vista à aplicação do
artigo 242.º-A do Código Geral dos
Impostos.
Data Limite: 26/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Serviços 98/48/CE
2018/0503/F
Decreto relativo ao alojamento de
dados pessoais de saúde sujeito à
aprovação do Ministério da Cultura.
Data Limite: 03/01/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Serviços 98/48/CE
2018/0508/F
Decreto relativo ao quadro de
referência que define as condições
e as modalidades de aplicação da
obrigação de utilização do número
de identificação nacional de saúde
(designado em seguida por
«Quadro de referência INS»).

Data Limite: 07/01/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Serviços ligados à internet
2018/0369/PL
Lei, de ........., que altera a lei
relativa ao cartão de identidade e
determinadas outras leis.
Data Limite: 18/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Serviços ligados à internet
2018/0398/D
Decreto que altera o decreto
relativo ao Instituto Alemão de
Marcas e Patentes e o decreto
relativo à justiça eletrónica no
Instituto Alemão de Marcas e
Patentes.
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Serviços ligados à internet
2018/0489/I
Decreto do ministro do Património
e das Atividades Culturais que
estabelece as modalidades
mínimas comuns de prestação
eletrónica de informações pelos
organismos de gestão coletiva
(OGC) dos direitos de autor e
direitos conexos e pelas entidades
de gestão independente (EGI).
Data Limite: 27/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Substâncias e preparações
perigosas
2018/0505/S
Projeto de regulamentos relativos
ao manuseamento de explosivos.
Data Limite: 04/01/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Substâncias e preparações
perigosas
2018/0506/S
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Proposta de alteração da Portaria
(1999:58) que proíbe determinados
produtos prejudiciais para a saúde.
Data Limite: -1ª Publicação: 2018/setembro
Substâncias e preparações
perigosas
2018/0507/S
Proposta de alteração da Portaria
(1992:1554) relativa ao controlo de
estupefacientes.
Data Limite: -1ª Publicação: 2018/setembro
Transporte marítimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2018/0450/UK
Regulamentos relativos à marinha
mercante (requisitos técnicos para
embarcações de navegação
interior) (alteração), de 2019
(«Regulamentos de 2019»).
Data Limite: 12/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Transporte marítimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2018/0510/E
Projeto de alteração da Lei
Orgânica n.º 12/1995, de 12 de
dezembro, relativa à repressão do
contrabando, para a classificação
de determinadas embarcações
como tipo proibido.
Data Limite: -1ª Publicação: 2018/setembro
Transporte urbano e rodoviário
2018/0365/GR
Projeto de regulamentos técnicos
que estabelecem os requisitos
nacionais em matéria de sinais
táteis para peões e respetiva
utilização nos semáforos.
Data Limite: 17/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho

Transporte urbano e rodoviário
2018/0468/D
Diretriz relativa à identificação de
veículos rodoviários e conjuntos de
veículos com largura e
comprimento excessivos, bem
como de certas cargas salientes.
Data Limite: 20/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Transporte urbano e rodoviário
2018/0470/FIN
Construção e equipamento de
tratores, máquinas motorizadas e
veículos todo-o-terreno, seus
reboques, dispositivos de reboque
destinados à conexão de veículos
que não automóveis e veículos
puxados por animais.
Data Limite: 21/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Transporte urbano e rodoviário
2018/0477/FIN
Decreto do Governo que altera o
decreto relativo à utilização de
veículos na estrada.
Data Limite: 27/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
Transportes
2018/0412/F
Decreto relativo às máquinas para
serviço de inverno.
Data Limite: 19/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Transportes
2018/0444/DK
Despacho que altera o despacho
relativo à rotulagem energética,
etc. de novos veículos de
passageiros e veículos ligeiros de
mercadorias.
Data Limite: 10/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
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Transportes
2018/0445/DK
Despacho relativo aos requisitos
no domínio da energia e do
ambiente para táxis, etc.
Data Limite: 10/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Transportes
2018/0482/FIN
Projeto de decretos do Governo
que alteram o decreto relativo à
utilização de veículos na estrada, o
decreto do Governo relativo à
matrícula de veículos e o decreto
relativo à circulação rodoviária, no
que concerne às motos de neve
utilitárias.
Data Limite: 27/12/2018
1ª Publicação: 2018/setembro
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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/440
GCC Draft Technical Regulation for
Prohibited and Restricted Plants and
Fungi.
Data Limite: 09/11/2018
ARE/441
GCC Draft Technical Regulation for
Contaminants - Natural Toxicants.
Data Limite: 09/11/2018
ARE/442
Draft of UAE Technical Regulation
"Permitted Health and Nutrition Claims
Made on Food and Their Conditions of
Use".
Data Limite: 23/11/2018
ARE/443
GCC draft technical regulation for Nonfermented Soybean Products.
Data Limite: 24/11/2018
ARE/444
GCC draft technical regulation for
Compotes (Kompotes).
Data Limite: 24/11/2018
ARE/445
Update of GCC draft regulation for
Cosmetic Products - Safety Requirements
of Cosmetics and Personal Care
Products).
Data Limite: 24/11/2018
ARE/446
UAE mark for sustainable Farming
System.
Data Limite: 25/11/2018
ARG/343
Draft Common Market Group Resolution:
"MERCOSUR Technical Regulation on the
positive list of additives for the preparation
of plastic materials and polymeric coatings
in contact with foodstuffs".
Data Limite: 04/11/2018
ARG/344
Regulatory framework establishing the
basic quality and safety principles and
requirements applicable to construction
products. Certification.
Data Limite: N/A

BDI/006
NB EAS 22:2007 Butter Specification.
Data Limite: 13/11/2018
BDI/007
DEAS 187: 2017, Toothpaste Specification, Second edition.
Data Limite: 13/11/2018
BHR/546
Technical Regulation on Degradable
plastics products.
Data Limite: 03/11/2018
BRA/837
Technical regulation 46, 28 August, 2018
(Instrução Normativa Nº 46, de 28 de
Agosto de 2018).
Data Limite: N/A
BRA/838
Technical Regulation No. 47, 30 August
2018 (Instrução Normativa Nº 47, de 30 de
August de 2018).
Data Limite: N/A
BRA/839
Ordinance 386, 5 September 2018
(Portaria Nº 386, de 5 de Setembro de
2018).
Data Limite: 06/11/2018
BRA/840
Ordinance 423, 5 September 2018.
(Resolução GMC (MERCOSUR) n.º 07/08
SGT N° 3/) (Portaria nº 423, de 5 de
Setembro de 2018).
Data Limite: N/A
BRA/841
Draft Resolution Nº 551, 3 September
2018.
Data Limite: 12/11/2018
BRA/842
Draft Resolution 546, 3 September 2018.
Data Limite: 12/11/2018
BRA/843
Draft Resolution 552, 3 September 2018.
Data Limite: 12/11/2018
BWA/092
BOS 495-2:2012, 16 A Plug and socketoutlet systems for household and similar
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purposes for use in Botswana - Part 2: IEC
system, 16 A 250 V a.c. - Specification.
Data Limite: 19/10/2018
BWA/093
BOS 495-1:2012, 16 A Plug and socketoutlet systems for household and similar
purposes for use in Botswana - Part 1:
Conventional system, 16 A 250 V a.c. Specification.
Data Limite: 19/10/2018
BWA/094
1. BOS 495- 0:2012, 16 A Plug and
socket-outlet systems for household and
similar purposes for use in Botswana Part 0: General and safety requirements.
Data Limite: 19/10/2018
BWA/095
BOS 495-4:2012, 16 A Plug and socketoutlet systems for household and similar
purposes for use in Botswana - Part 4:
Dedicated system, 16 A 250 V a.c. Specification.
Data Limite: 19/10/2018
BWA/096
BOS IEC 60745- 2-3:2006 Hand-held
motor-operated electric tools - Safety Part 2-3: Particular requirements for
grinders, polishers and disk-type sanders.
Data Limite: 19/10/2018
BWA/097
IEC 60745-2- 4:2002+AMD1:2008 CSV
Consolidated version Hand-held motoroperated electric tools - Safety - Part 2-4:
Particular requirements for sanders and
polishers other than disk type.
Data Limite: 19/10/2018

BWA/100
IEC 60745-2- 12:2003+AMD1:2008 CSV
Consolidated version Hand-held motoroperated electric tools - Safety - Part 2-12:
Particular requirements for concrete
vibrators.
Data Limite: 19/10/2018
BWA/101
IEC 60745-2- 13:2006+AMD1:2009 CSV
Consolidated version Hand-held motoroperated electric tools - Safety - Part 2-13:
Particular requirements for chain saws.
Data Limite: 19/10/2018
BWA/102
IEC 60745-214:2003+AMD1:2006+AMD2:2010 CSV
Consolidated version Hand-held motoroperated electric tools - Safety - Part 2-14:
Particular requirements for planers.
Data Limite: 19/10/2018
CHL/458
Public consultation for draft legislation
setting out the requirement to label
packaging with the origin and type of milk
or other dairy product.
Data Limite: 02/11/2018
CHN/1286
Regulation for Supervision and
Administration of Chinese Agent of
Imported Medical Devices.
Data Limite: 11/11/2018
CRI/180
Costa Rican Technical Regulation RTCR
489: 2016 Agricultural products. Dry
onions. Specifications.
Data Limite: 03/11/2018

BWA/098
IEC 60745-2- 5:2010 Hand-held motoroperated electric tools - Safety - Part 2-5:
Particular requirements for circular saws.
Data Limite: 19/10/2018

EGY/190
Draft of Egyptian standard for Child care
articles - Wheeled child conveyances Safety requirements and test methods.
Data Limite: 03/11/2018

BWA/099
IEC 60745-26:2003+AMD1:2006+AMD2:2008 CSV
Consolidated version Hand-held motoroperated electric tools - Safety - Part 2-6:
Particular requirements for hammers.
Data Limite: 19/10/2018

EGY/191
The Ministerial Decree No. 477/2018 (3
pages, in Arabic) mandating the Egyptian
standard ES 3572 "Sports shoes and Its
Parts".
Data Limite: 03/11/2018
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EGY/192
Ministerial Decree No. 477/2018
mandating the following Egyptian
Standards: ES 7854-2"glass in building coated glass part: 2 requirements and test
methods for class a, b and s coatings". ES
7854-3" glass in building - coated glass
part: 3 requirements and test methods for
class c and d coatings ".
Data Limite: 03/11/2018
EGY/193
Ministerial Decree No. 477/2018
mandating the Egyptian standard ES 7322
"Essential requirements of safety and
health in leather products and its
components".
Data Limite: 03/11/2018
EGY/194
Ministerial Decree No. 477/2018
mandating the Egyptian standard ES 3571
"Footwear and its parts".
Data Limite: 03/11/2018
EGY/195
Ministerial Decree No. 478/2018,
mandating the Egyptian standard ES 8165
"Writing and marking instruments Specification for caps to reduce the risk of
asphyxiation".
Data Limite: 03/11/2018
EGY/196
Ministerial Decree No. 477/2018,
mandating the Egyptian standard ES
1595-1 "Rubber gloves for medical use part: 1 single - use sterile rubber surgical
gloves - specification".
Data Limite: 03/11/2018
EGY/197
Ministerial Decree No. 477 /2018,
mandating the Egyptian Standard ES 4101
"Natural gas fuelling stations - CNG
stations for fuelling vehicles".
Data Limite: 03/11/2018
EGY/198
The Ministerial Decree No. 478/2018,
mandating the Egyptian Standard ES 9581 "Reinforced concrete pipes without
internal pressure - part 1: general
requirements".
Data Limite: 03/11/2018

EGY/199
Ministerial Decree No. 478 /2018,
mandating the Egyptian Standard ES 8154
"establishing the ecological criteria for the
award of the Ecolab for sanitary tap ware".
Data Limite: 03/11/2018
EGY/200
Ministerial Decree No. 478/2018
mandating the Egyptian Standard ES 4900
"synthetic detergents powder".
Data Limite: 03/11/2018
EGY/201
Draft of Egyptian standard for "Energy
Efficiency Of Household Electrical
Appliances Methods For Measuring And
Calculating Energy Efficiency Of Electric
Instantaneous Water".
Data Limite: 03/11/2018
EU/597
Draft Commission Implementing
Regulation renewing the approval of the
active substance mepanipyrim 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 (and its accompanying
annexes).
Data Limite: 02/11/2018
EU/598
Draft Commission Implementing
Regulation amending Commission
Regulation (EU) No 1304/2014 as regards
application of the technical specification
for interoperability relating to the
subsystem 'rolling stock - noise' to the
existing freight wagons (and its
accompanying annex).
Data Limite: 09/11/2018
EU/599
Draft Commission Implementing Decision
not approving Willaertia magna c2c maky
as an active substance for use in biocidal
products of product-type 11.
Data Limite: 18/11/2018
IND/085
Draft Helmets (Quality Control) Order,
2018.
Data Limite: 10/11/2018
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KEN/722
Legal notice no. 127. The standards
(Inspection of Imports) Order, 2018.
Data Limite: N/A

prestressing tendons. Definitions,
requirements, conformity, marking and
labelling.
Data Limite: 28/10/2018

KEN/723
Public Notice on Implementation of Interim
Import Standardization Mark (ISM) Logo.
Data Limite: N/A

KEN/732
KS 2380:2018 Chelated Micro nutrient
fertilizers-Specification.
Data Limite: 12/11/2018

KEN/724
KS 2769-6:2018 Admixtures for Concrete,
Mortar and Grout - Test Methods
Admixtures for Concrete, Mortar and Grout
- Test Methods - Part 6: Infrared Analysis.
Data Limite: 04/10/2018

KEN/733
KS 2427:2018 Soluble Compound
fertilizer, - Specification.
Data Limite: 12/11/2018

KEN/725
KS 2769- 10:2018 Admixtures for
Concrete, Mortar and Grout Test Methods
Part 10: Determination of Water.
Data Limite: 04/10/2018
KEN/726
KS 2769- 12:2018 Admixtures for
concrete, mortar and grout Test methods
Part 11: Determination of air void
characteristics in hardened concrete.
Data Limite: 04/10/2018
KEN/727
KS 2769- 12:2018 Admixtures for
Concrete, Mortar and Grout Test Methods
Part 12: Determination of the Alkali
Content of Admixtures.
Data Limite: 04/10/2018

KEN/734
KS 2423:2018 Magnesium Nitrate
fertilizer, technical grade- Specification.
Data Limite: 12/11/2018
KEN/735
KS 46:2018 Granulated superphosphate
fertilizer- Specification.
Data Limite: 12/11/2018
KEN/736
KS 158:2018 Solid compound fertilizer Specification.
Data Limite: 12/11/2018
KEN/737
KS 2422:2018 Potassium sulphate
fertilizer, technical grade- Specification.
Data Limite: 12/11/2018

KEN/728
KS 2834 - Concrete paving Kerbs Requirements and test methods.
Data Limite: 04/10/2018

KEN/738
KS 2424:2018 Monoammonium
phosphate (MAP) and diammonium
phosphate (DAP) fertilizer, technical grade
- Specification.
Data Limite: 12/11/2018

KEN/729
KS 2835 - Concrete paving flags Requirements and test methods.
Data Limite: 04/10/2018

KEN/739
KS 2426:2018 Monopotassium phosphate
(technical grade) fertilizer - Specification.
Data Limite: 12/11/2018

KEN/730
KS 2770 part 3: Admixtures for concrete,
mortar and grout. Concrete admixtures.
Definitions, requirements, conformity,
marking and labelling.
Data Limite: 27/10/2018

KEN/740
DEAS 187:2017 Toothpaste Specification.
Data Limite: 27/11/2018

KEN/731
KS 2770 part 4: Admixtures for concrete,
mortar and grout. Admixtures for grout for

KOR/787
Draft amendment of Technical Regulation
for Electromagnetic Compatibility.
Data Limite: 23/11/2018
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NPL/006
"Technical regulation for rubber hose for
liquefied petroleum gas".
Data Limite: 25/11/2018
NZL/084
Final report: Consumers' Right to Know
(Country of Origin of Food) Bill.
Data Limite: 19/11/2018
PER/107
Draft Peruvian Metrology Standard
(PNMP) No. 002:2018: "Quantity of
product in prepackages".
Data Limite: 12/11/2018
PRY/105
Draft Resolution implementing Decree No.
7.621 of 22 August 2017 "Creating the
registry of manufacturers and importers of
touring class (T) protective helmets
intended for drivers and passengers of
two-wheel, three-wheel or four-wheel
motorcycles without cabs, and establishing
the mandatory certification, the prior
import licensing regime and the marking
and labelling of such helmets".
Data Limite: 10/10/2018

Data Limite: 19/11/2018
SGP/045
Draft Food (Amendment) Regulations
2019.
Data Limite: 16/11/2018
SGP/046
The legislative amendments and draft
legislative amendments as follows: (a)
Section 67A under the Active Mobility Act,
via the Land Transport (Enforcement
Measures) Bill [Bill No. 29/2018]; (b) Draft
amendments to Active Mobility
Regulations 2018; and (c) Draft Gazette
notification under Section 67A.
Data Limite: 17/11/2018
TPKM/337
Draft of Regulation for Patent Linkage of
Drugs.
Data Limite: 13/11/2018
TPKM/338
Amendment to the Minimum Energy
Performance Standard and Inspection for
Self-ballasted LED Lamps (Draft).
Data Limite: 16/11/2018

PRY/106
Draft MERCOSUR Technical Regulation
on valves for vehicular natural gas (VNG)
storage cylinders (Repeal of Common
Market Group Resolution No. 33/10). The
notified MERCOSUR Technical Regulation
establishes the safety requirements to be
met and tests to be carried out when
manufacturing cylinder valves, as one of
the components of the vehicular natural
gas (VNG) system used in motor vehicles.
The safety requirements and tests are to
be applied by all chains supplying the
products in the territory of the States
Parties. They also apply to trade among
the States Parties and to imports from
outside the MERCOSUR area.
Data Limite: 26/11/2018

TUR/122
Turkish Food Codex Communiqué on
Amending the Communiqué on Sports
Foods.
Data Limite: 01/11/2018

SAU/1086
The Kingdom of Saudi Arabia "Plain
Packaging Standards of Tobacco
Products".
Data Limite: 11/11/2018

UGA/920
DUS 249-5:2018, Engine Oils Performance Classification - Part 5:
Specification for Internal Combustion
engine oils used in two- stroke cycle
motorcycle gasoline engines and
associated drive trains.
Data Limite: 04/11/2018

SAU/1087
The Kingdom of Saudi Arabia "Trans Fatty
Acids".

TUR/123
Turkish Food Codex Regulation Amending
the Regulation on Classification and
Maximum Residue Limits of
Pharmacologically Active Substances in
Foodstuffs of Animal Origin.
Data Limite: 16/11/2018
UGA/919
DUS 950:2018, Disposable baby diapers Specification, Second edition.
Data Limite: 03/11/2018
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notificações
USA/1395
Significant New Use Rules on Certain
Chemical Substances.
Data Limite: 17/10/2018
VNM/135
Draft Circular regulates fresh milk products
for School Milk Program contributes to
raising the stature of preschool and
elementary school children by 2020.
Data Limite: 25/11/2018
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