notificações
lista mensal ▪ outubro 2019

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

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

CONSTRUÇÃO
Materiais de construção
Segurança
Ambiente

S00S
S10S
S20S
S30S

SAÚDE, EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Dispositivos médicos
Termalismo
Terapia genética

C00A

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

S00E
S10E
S20E
S30E
S40E

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

C10A
C20A
C30A
C40A
C50A
C60A
C70A
C80A
C90A
CA0A

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

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

I30
I40

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

N00E
N10E
N20E
N30E
N40E

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

S50E
S60E
S70E
S80E

T00T
T10T
T20T
T30T
T40T
T50T

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

V00T
V10T
V20T

TELECOMUNICAÇÕES
Interfaces de rádio
Equipamentos terminais

X00M
X10M
X20M
X30M
X40M
X50M

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

SERV
SERV10
SERV20
SERV30
SERV40
SERV50
SERV60

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

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

País
Língua
original
Österreich
België/Belgique

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

País
[EN]

Código
língua

Código
Notificações

Austria
Belgium
Bulgaria
Switzerland
Cyprus
Czech Republic

de
fr ou nl
bg
fr
el e tr
cs

A
B
BG
CH
CY
CZ

Germany
Denmark
Estonia

de
da
et

D
DK

Spain
Finland
France
United Kingdom
Greece
Hungary

es
fi
fr
en
el
hu

EE
E
FIN
F
UK
GR
HU

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

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

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

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

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

HR
IRL
IS
I
FL
LT
L
LV
MT
NL
N
PL
P
RO
S
SI
SK
T
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Adubos orgânicos, lamas de
depuração
2019/0462/NL
Alteração do despacho de
execução da lei relativa aos
fertilizantes para atualização do
anexo D (coeficientes de
excreção).
Data Limite: 30/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Adubos orgânicos, lamas de
depuração
2019/0470/I
Decreto ministerial relativo à
alteração dos anexos 1 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: 28/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Adubos químicos
2019/0355/E
Portaria APA n.º /2019, de [ ]
de [ ], [
], que altera os
anexos I, III e VI do Decreto Real
n.º 506/2013, de 28 de junho,
relativo aos produtos fertilizantes.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Adubos químicos
2019/0450/F
Decreto relativo às medidas de
proteção de pessoas durante a
utilização de produtos
fitofarmacêuticos nas imediações
das zonas de habitação.
Data Limite: 19/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro

Adubos químicos
2019/0451/F
Portaria relativa às medidas de
proteção de pessoas durante a
utilização de produtos
fitofarmacêuticos nas imediações
das zonas de habitação e que
altera a Portaria, de 4 de maio de
2017, relativa à colocação no
mercado e à utilização dos
produtos fitofarmacêuticos e
respetivos adjuvantes visados no
artigo L. 253-1 do Código Rural e
da Pesca Marítima.
Data Limite: 19/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Agricultura, caça
2019/0404/A
Lei regional relativa à produção
animal na Alta Áustria (Lei da Alta
Áustria relativa à produção animal,
de 2019).
Data Limite: 14/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Agricultura, caça
2019/0405/PL
Projeto de regulamento do ministro
da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural relativo a
certos requisitos veterinários que
devem ser cumpridos na produção
de produtos de origem animal em
matadouros de baixa capacidade
situados em explorações agrícolas.
Data Limite: 15/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Agricultura, caça
2019/0485/A
Lei da Caríntia relativa à produção
animal, de 2019 - K-TZG 2019.
Data Limite: 06/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
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Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0666/F
Portaria relativa à homologação da
adenda n.º 5 ao caderno de
encargos referente ao modo de
produção biológica de animais de
criação e que aplica o
Regulamento (CE) n.º 834/2007 do
Conselho, com a redação que lhe
foi dada, e o Regulamento (CE) n.º
889/2008 da Comissão, com a
redação que lhe foi dada, e os
complementa (regras
pormenorizadas relativas à
produção biológica de codornizes
de carne).
Data Limite: 30/12/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0296/P
Projeto de Decreto-Lei relativo às
matérias fertilizantes.
Data Limite: 20/12/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0323/CZ
Portaria relativa aos requisitos
aplicáveis aos produtos à base de
cereais moídos, às massas, aos
produtos de panificação e às
massas e aos produtos de
confeitaria.
Data Limite: 03/01/2020
1ª Publicação: 2019/junho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0340/PL
Projeto de lei que altera a lei
relativa à organização de

determinados mercados agrícolas
e a lei relativa ao combate do uso
fraudulento da vantagem contratual
na comercialização de produtos
agrícolas e alimentares.
Data Limite: 16/01/2020
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0347/F
Decreto que altera o Decreto n.º
2003-587, de 30 de junho de 2003,
adotado para a aplicação do artigo
L. 214-1 do Código do Consumo
no que diz respeito ao mel.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0356/E
Decreto real que altera o Decreto
Real n.º 1049/2003, de 1 de
agosto, que aprova a norma de
qualidade relativa ao mel.
Data Limite: 20/01/2020
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0357/E
Projeto de decreto real que
regulamenta e torna mais flexíveis
determinadas condições de
aplicação das disposições da
União Europeia em matéria de
higiene, produção e
comercialização de géneros
alimentícios e regulamenta
atividades excluídas do respetivo
âmbito de aplicação.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
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Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0362/A
Diretriz relativa ao selo de
qualidade AMA – Frutas, legumes
e batatas.
Data Limite: 23/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0363/B
Decreto Real relativo ao controlo
de salmonela zoonótica em aves
de capoeira.
Data Limite: 23/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0365/NL
Projeto de despacho n.º
WJZ/18205482 do ministro da
Agricultura, da Natureza e da
Qualidade Alimentar, de [data], que
altera o despacho relativo à
prevenção, ao controlo e à
vigilância de doenças animais
infecciosas, zoonoses e EET e o
despacho relativo ao comércio de
animais vivos e produtos vivos, no
que se refere ao segundo
agrupamento de bovinos com
menos de 12 semanas e à
introdução da opção de envio de
bovinos para uma unidade de
engorda.
Data Limite: 24/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0369/A
Diretriz relativa ao selo de
qualidade AMA «Criação de
vacas» – Módulo «Leite alpino» e
módulo «Vaca Qplus».

Data Limite: 28/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0370/A
Diretriz relativa ao selo de
qualidade AMA – Leite e produtos
lácteos.
Data Limite: 28/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0373/HR
Projeto de regras sobre o sistema
nacional de qualidade para
produtos agrícolas e alimentares
«Naše domaće - dokazana
kvaliteta» [Da nossa produção
nacional – qualidade comprovada].
Data Limite: 28/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0382/LV
Requisitos aplicáveis a
estabelecimentos de comércio
retalhista que fornecem ovos de
aves de capoeira ou doam géneros
alimentícios de origem animal.
Data Limite: 30/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0395/F
Portaria relativa à extensão de um
acordo interprofissional celebrado
no âmbito da Associação
Interprofissional das Frutas e dos
Produtos Hortícolas Frescos
(Association interprofessionnelle
des fruits et légumes frais,
INTERFEL) e relativa ao calibre
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dos pepinos para as campanhas
de 2020 a 2022.
Data Limite: 08/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0396/F
Portaria relativa à extensão de um
acordo interprofissional celebrado
no âmbito da Associação
Interprofissional das Frutas e dos
Produtos Hortícolas Frescos
(Association interprofessionnelle
des fruits et légumes frais,
INTERFEL) e relativa à
embalagem e calibragem dos
melões do tipo Charentais campanhas de 2020 a 2022.
Data Limite: 08/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0397/F
Portaria relativa à extensão de um
acordo interprofissional celebrado
no âmbito da Associação
Interprofissional das Frutas e dos
Produtos Hortícolas Frescos
(Association interprofessionnelle
des fruits et légumes frais,
INTERFEL) e relativo à
comercialização dos pêssegos e
nectarinas de calibre D Campanhas de 2020 a 2022.
Data Limite: 12/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0398/F
Portaria relativa à extensão de um
acordo interprofissional celebrado
no âmbito da Associação
Interprofissional das Frutas e dos
Produtos Hortícolas Frescos

(Association interprofessionnelle
des fruits et légumes frais,
INTERFEL) e relativo à
embalagem de ameixas –
Campanhas de 2020 a 2022.
Data Limite: 12/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0400/F
Portaria relativa à extensão de um
acordo interprofissional celebrado
no quadro do Comité Nacional
Interprofissional da Batata
[«Comité national
interprofessionnel de la pomme de
terre» (CNIPT)] e relativo à
justificação da alegação culinária
«frita» individualmente ou
associada a outras alegações
culinárias nos lotes de batatas de
conservação.
Data Limite: 12/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0420/A
Diretriz relativa ao selo de
qualidade AMA «Criação de ovinos
e caprinos para a produção de
carne e leite» - Módulo «Ovelha e
cabra Qplus».
Data Limite: 02/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0424/DK
Decreto-lei relativo ao regime
voluntário de rotulagem no que
respeita ao bem-estar dos animais.
Data Limite: 03/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
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Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0425/I
Projetos de cadernos de
especificações de produção
integrada de milho doce, sorgo de
grão, colza, girassol e avelã e do
caderno de especificações de
produção de borrego em pastagem
do sistema de qualidade «Qualità
Verificata» (Qualidade Verificada)
(Lei Regional n.º 12/2001).
Data Limite: 04/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0447/A
Decreto do Governo Regional, de
……………, que adota disposições
mais precisas para a execução da
Lei do Tirol relativa à produção
animal, de 2019 – TTZG 2019
(Decreto do Tirol relativo à
produção animal, de 2019 - TTZVO
2019).
Data Limite: 18/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0460/E
Decreto Real n.º xxxx/xxxx/2019,
de xx de xxxxx, relativo à
caracterização e ao registo de
máquinas agrícolas.
Data Limite: 23/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0466/A
Diretriz relativa ao selo de
qualidade AMA – Flores e plantas
ornamentais.
Data Limite: 27/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0471/DK
Despacho relativo ao regime de
rotulagem de peixe capturado em
águas costeiras com artes de
pesca não destrutivas.
Data Limite: 30/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0478/NL
Projeto de lei que altera a lei
relativa ao tabaco e aos produtos
para fumar, com vista ao
alargamento da proibição de fumar.
Data Limite: 02/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0481/DK
Notificação de disposições gerais
de flexibilidade relativamente ao
artigo 10.º, n.os 3 a 5, do
Regulamento (CE) n.º 853/2004 do
Parlamento Europeu e do
Conselho.
Data Limite: 02/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0489/I
Regime de Qualidade Nacional
«Aquicultura Sustentável».
Data Limite: 08/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Ambiente
2019/0335/NL
Projeto de decisão que estabelece
regulamentações temporárias para
a adoção antecipada do
Regulamento (UE) 2015/1185 da
Comissão, de 24 de abril de 2015,
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que dá execução à Diretiva
2009/125/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que
respeita aos requisitos de
conceção ecológica para os
aquecedores de ambiente local a
combustível sólido (JO L 193,
2015).
Data Limite: 13/01/2020
1ª Publicação: 2019/julho
Ambiente
2019/0389/D
Nono decreto de alteração do
decreto relativo às águas residuais
- Anexo 1 - Pequenas instalações
de tratamento de águas residuais.
Data Limite: 04/11/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Ambiente
2019/0413/DK
Despacho relativo à conceção, ao
estabelecimento e à operação de
reservatórios de óleo, sistemas de
tubos e condutas.
Data Limite: 25/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Ambiente
2019/0430/MT
Regulamentos relativos à gestão
de resíduos (embalagens e
resíduos de embalagens)
(alteração), de 2019.
Data Limite: 05/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Ambiente
2019/0431/MT
Regulamentos relativos à
reciclagem de recipientes de
bebidas, de 2019.
Data Limite: 05/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto

Ambiente
2019/0495/A
Lei que altera a lei relativa à
prevenção e ao tratamento de
resíduos e à cobrança de uma taxa
necessária para o efeito no
território do Estado Federado de
Viena (Lei de Viena relativa à
gestão de resíduos – Wr. AWG).
Data Limite: 09/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Ambiente
2019/0500/UK
Regulamentos relativos ao regime
de depósito e devolução da
Escócia, de 2020.
Data Limite: 10/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Aparelhos sob
pressão,aparelhos a gás e
caldeiras
2019/0438/BG
Projeto de decreto do Conselho de
Ministros que altera o Regulamento
relativo às medidas
complementares referentes à
execução de regulamentos
adotados em conformidade com o
artigo 15.º da Diretiva 2009/125/CE
do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 21 de outubro de
2009, relativa à criação de um
quadro para definir os requisitos de
conceção ecológica dos produtos
relacionados com o consumo de
energia.
Data Limite: 11/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Aparelhos sob
pressão,aparelhos a gás e
caldeiras
2019/0453/HU
Projeto de decreto do Governo
relativo à comercialização e
11 /28

Mod-DAESPQ-05-04_00

out 19

notificações
sifonagem de GPL e respetivas
misturas, em reservatórios ou
garrafas, bem como à respetiva
supervisão por parte das
autoridades.
Data Limite: 19/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Aparelhos sob
pressão,aparelhos a gás e
caldeiras
2019/0459/E
Proposta de Decreto Real que
altera o Decreto Real N.º
1027/2007, de 20 de julho, que
aprova o Regulamento de
instalações térmicas nos edifícios.
Data Limite: 23/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Armas e munições
2019/0348/A
Revisão do Decreto relativo à
prova de armas de fogo, de 2013.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Armas e munições
2019/0350/A
Revisão do Decreto relativo ao
teste de cartuchos, de 2013.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Armas e munições
2019/0352/A
Revisão do Decreto relativo às
punções de teste, de 2013.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Armas e munições
2019/0435/CZ
Projeto de lei relativa às armas.
Data Limite: 09/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto

Armas e munições
2019/0436/CZ
Projeto de lei relativa às munições.
Data Limite: 09/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Assinatura eletrónica
2019/0415/NL
Aprovação europeia da alteração
do despacho relativo às
especificações e à homologação
de computadores de bordo para
táxis.
Data Limite: 25/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Bem-estar dos animais e animais
de companhia
2019/0476/D
Decreto relativo à execução da
anestesia com isoflurano na
castração de leitões por parte de
pessoas competentes (Decreto
relativo à competência para a
anestesia de leitões FerkBetSachkV).
Data Limite: 31/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Comércio eletrónico
2019/0437/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, aos requisitos aplicáveis ao
«software» de gestão empresarial
e aos requisitos aplicáveis às
pessoas que procedem a vendas
através de uma loja eletrónica.
Data Limite: 11/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
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Construção
2019/0306/D
Projeto de maio de 2019 - Norma
administrativa modelo sobre as
disposições técnicas de construção
- Edição 2019/1.
Data Limite: 27/12/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Construção
2019/0341/NL
Decisão que altera a decisão
relativa ao fogo de artifício no que
concerne à obrigatoriedade de
óculos de proteção, rastilhos de
fogo de artifício e instruções
aquando da venda de fogo de
artifício destinado ao mercado de
consumo, bem como à opção de
adoção de uma proibição municipal
de fogo de artifício.
Data Limite: 17/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Construção
2019/0349/D
Condições contratuais técnicas
adicionais aplicáveis a obras de
engenharia (ZTV-ING). Parte 4 –
Construções metálicas,
construções compósitas de aço;
Secção 2 – Construções
compósitas de aço.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Construção
2019/0360/IRL
Projeto de lei relativa às
microesferas (proibição), de 2019.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho

Construção
2019/0366/HR
Regulamento técnico que altera o
regulamento técnico relativo aos
produtos de construção.
Data Limite: 24/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Construção
2019/0375/UK
Alterações ao Manual dos
cadernos de encargos para obras
em vias rápidas. Série 1700 Aço de
construção. Especificação.
Cláusula 1704 NG. Cláusula 1710.
Cláusula 1710 NG.
Data Limite: 28/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Construção
2019/0384/UK
Regulamentos (alteração)
referentes aos regulamentos
relativos à construção (País de
Gales), de 2019, e alterações às
orientações constantes do
Documento aprovado B e do
Documento aprovado 7 para proibir
a utilização de materiais
combustíveis em edifícios
residenciais de altura elevada com
vista a abordar a segurança contra
incêndios.
Data Limite: 31/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Construção
2019/0385/UK
Alterações às orientações
estatutárias sobre avaliações em
substituição dos ensaios, no
Documento aprovado B
(Segurança contra incêndios).
Data Limite: 31/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
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Construção
2019/0409/P
Despacho Normativo que aprova
as condições para a utilização dos
Eurocódigos Estruturais nos
projetos de estruturas de edifícios.
Data Limite: 21/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Construção
2019/0414/B
Projeto de portaria relativa à
sinalização de estaleiros de obras
e obstáculos na via pública.
Data Limite: 25/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Construção
2019/0421/IRL
Projeto de alteração, de 2019, da
versão de 2004 do documento de
orientação técnica C (Preparação
do local e resistência à humidade)
dos regulamentos relativos à
construção.
Data Limite: 02/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Construção
2019/0427/UK
Alterações ao Manual dos
cadernos de encargos para obras
em vias rápidas. Série 1000 e
Notas de orientação - Pavimentos
rodoviários - Materiais de betão.
Data Limite: 05/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Construção
2019/0440/A
Decreto do Governo Regional de
Viena que determina requisitos
técnicos relativos à construção
(Decreto de Viena relativo à
engenharia civil, de 2019 – WBTV
2019).

Data Limite: 12/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Construção
2019/0442/PL
Projeto de lei que altera a lei
relativa ao apoio da modernização
térmica e das renovações.
Data Limite: 14/09/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Construção
2019/0452/A
Diretrizes de fomento da habitação
da Baixa Áustria, de 2019.
Data Limite: 19/09/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Construção
2019/0458/E
Portaria que altera a Norma
Técnica n.º 2, aprovada pelo
Decreto n.º 13/2007, de 15 de
março, que regulamenta o
regulamento técnico de execução
em matéria de promoção da
acessibilidade e eliminação de
barreiras arquitetónicas.
Data Limite: 23/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Construção
2019/0472/SK
Portaria do Ministério dos
Transportes e da Construção da
República Eslovaca que altera a
Portaria n.º 162/2013 Colet. do
Ministério dos Transportes, da
Construção e do Desenvolvimento
Regional da República Eslovaca
que estabelece a lista das famílias
de produtos de construção e os
sistemas de avaliação do seu
desempenho, com a redação que
lhe foi dada pela Portaria n.º
177/2016 Colet.
14 /28

Mod-DAESPQ-05-04_00

out 19

notificações
Data Limite: 30/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Construção
2019/0493/A
Lei federal relativa à
inadmissibilidade da instalação e
da montagem de caldeiras de
instalações de aquecimento central
para combustíveis fósseis líquidos
ou para combustíveis fósseis
sólidos em novas construções (Lei
relativa à proibição da montagem
de caldeiras a óleo – ÖKEVG
2019).
Data Limite: 09/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Construção
2019/0494/DK
Despacho relativo aos resíduos.
Data Limite: 09/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Construção
2019/0496/NL
Decisão que altera a Decisão
relativa à construção civil, de 2012,
bem como outras decisões no que
diz respeito à implementação da
segunda revisão da Diretiva
Desempenho Energético dos
Edifícios.
Data Limite: 09/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Dispositivos médicos
2019/0488/B
Anteprojeto de Lei relativo aos
dispositivos médicos.
Data Limite: -1ª Publicação: 2019/setembro

Eletricidade
2019/0351/SI
Instruções de funcionamento da
rede para a rede de distribuição de
eletricidade.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Eletricidade
2019/0446/D
Medidas corretivas automáticas
para evitar falhas do sistema VDE-AR-N 4142.
Data Limite: 18/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Eletricidade
2019/0454/A
Decreto da ministra federal dos
Assuntos Digitais e Económicos
relativo à segurança, normalização
e tipificação de equipamentos
elétricos e instalações elétricas
(Decreto relativo à eletrotecnia, de
2019 - ETV 2019).
Data Limite: 20/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Embalagens
2018/0665/B
Projeto de decreto do Governo da
Valónia relativo à proibição da
utilização de determinados
utensílios descartáveis de plástico
nos estabelecimentos abertos ao
público.
Data Limite: 23/12/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Embalagens
2019/0342/NL
Decisão, de [data ainda por
preencher], que altera a Decisão
relativa à gestão de embalagens,
de 2014, no que concerne à
inclusão de uma meta para a
recolha separada de garrafas de
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plástico para bebidas e a
alterações às disposições em
matéria de depósitos para
embalagens de bebidas (decisão
relativa a medidas para garrafas de
plástico para bebidas).
Data Limite: 18/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho

Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2019/0401/LV
Normas de segurança para
parques infantis e zonas de
recreio.
Data Limite: 11/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto

Embalagens
2019/0345/SK
Projeto de lei que altera a Lei n.º
79/2015 Colet. relativa aos
resíduos e que altera outras leis,
com a redação que lhe foi dada
pela legislação posterior, bem
como outras leis.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho

Géneros alimentícios
2019/0324/LT
Projeto de alteração do Despacho
n.º 3D-308 do ministro da
Agricultura da República da
Lituânia, de 4 de junho de 2008,
relativo às especificações para
produtos produzidos ao abrigo do
regime de qualidade nacional para
os produtos agrícolas e os géneros
alimentícios.
Data Limite: 06/01/2020
1ª Publicação: 2019/junho

Embalagens
2019/0346/F
Decreto relativo à proibição de
determinados produtos de plástico
de utilização única.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Embalagens
2019/0371/HR
Proposta de regras de alteração
das regras relativas às embalagens
e aos resíduos de embalagens.
Data Limite: 28/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Embalagens
2019/0372/HR
Proposta de portaria de alteração
da portaria relativa à gestão de
resíduos de embalagens.
Data Limite: 28/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho

Géneros alimentícios
2019/0336/P
O presente decreto-lei procede à
segunda alteração ao Decreto-Lei
n.º 214/2003, de 18 de setembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º
126/2015, de 7 de julho, que
adotou as novas disposições
comunitárias relativas às definições
e características do mel e às
regras a que deve obedecer a sua
produção e comercialização, e que
transpôs para a ordem jurídica
interna a Diretiva n.º 2001/110, do
Conselho, de 20 de dezembro de
2001, relativa ao mel.
Data Limite: 13/01/2020
1ª Publicação: 2019/junho
Géneros alimentícios
2019/0339/NL
Alteração da lei relativa às bebidas
e à hotelaria e restauração,
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associada ao Acordo Nacional de
Prevenção e a uma avaliação da
lei.
Data Limite: 16/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Géneros alimentícios
2019/0354/LT
Projeto de despacho do ministro da
Agricultura da República da
Lituânia que altera o Despacho n.º
487 do ministro da Agricultura, de
11 de dezembro de 2002, que
aprova a regulamentação técnica
aplicável à descrição, produção e
apresentação comercial de cerveja
e coquetéis de cerveja (doravante,
o «projeto»).
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Géneros alimentícios
2019/0391/LT
Projeto de despacho que altera os
requisitos de manuseamento
aplicáveis a produtos primários,
que não produtos animais,
colocados no mercado nacional em
pequenas quantidades, aprovados
pelo Despacho n.º B1-486 do
diretor do Serviço Nacional
Alimentar e Veterinário, de 29 de
junho de 2016, que aprova os
requisitos de manuseamento
aplicáveis a produtos primários,
que não produtos animais,
colocados no mercado nacional em
pequenas quantidades.
Data Limite: 04/11/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Géneros alimentícios
2019/0402/LT
Projeto de despacho do ministro da
Agricultura da República da
Lituânia que altera o Despacho n.º

3D-393 do ministro da Agricultura,
de 26 de setembro de 2003, que
aprova a regulamentação técnica
aplicável à descrição, produção e
apresentação comercial de
hidromel, bebidas de hidromel e
bebidas espirituosas produzidas a
partir de hidromel (doravante, o
«projeto»).
Data Limite: 13/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Géneros alimentícios
2019/0407/SI
Regras que alteram as regras que
estabelecem as condições e o
método para reduzir o número de
unidades de amostra e determinar
a frequência de amostragem de
carcaças, carne picada e
preparados de carne.
Data Limite: 20/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Géneros alimentícios
2019/0423/IRL
Regulamentos (venda e
fornecimento de produtos
alcoólicos), de 2019, relativos à Lei
relativa à saúde pública (álcool), de
2018.
Data Limite: 03/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Géneros alimentícios
2019/0441/EE
Projeto de lei que altera a lei
relativa aos géneros alimentícios.
Data Limite: 16/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Géneros alimentícios
2019/0443/EE
Projeto de regulamento do ministro
dos Assuntos Rurais relativo aos
requisitos de higiene aplicáveis à
manipulação de géneros
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alimentícios de origem animal num
estabelecimento de comércio
retalhista.
Data Limite: 16/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Géneros alimentícios
2019/0444/EE
Projeto de regulamento do ministro
dos Assuntos Rurais relativo aos
requisitos de higiene aplicáveis à
construção, à conceção e ao
equipamento de um
estabelecimento para a
manipulação de géneros
alimentícios em pequena escala.
Data Limite: 16/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Géneros alimentícios
2019/0483/CZ
Portaria que altera a Portaria n.º
289/2007 Colet. que estabelece os
requisitos veterinários e de higiene
aplicáveis aos produtos de origem
animal, não regulamentados pela
legislação diretamente aplicável
das Comunidades Europeias, com
a redação que lhe foi dada pela
legislação posterior.
Data Limite: 03/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Géneros alimentícios
2019/0497/NL
Decisão que altera a decisão
relativa à lei das mercadorias no
que se refere a farinha e pão e a
decisão relativa à lei das
mercadorias no que se refere a
sanções administrativas, no que
concerne à adição de
determinadas designações
reservadas e obrigatórias, e que
aplica determinadas alterações
técnicas.

Data Limite: 09/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Interfaces de rádio
2019/0344/UK
IR 2102 – Requisito sobre
interfaces do Reino Unido n.º 2102
Repetidores de telefonia móvel
fixos para uso em espaços
interiores e repetidores de telefonia
móvel de baixo ganho isentos de
licença.
Data Limite: 18/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Interfaces de rádio
2019/0379/UK
IR 2103 – Requisito sobre
interfaces do Reino Unido n.º 2103
Acesso partilhado - Baixa potência.
Data Limite: 30/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Interfaces de rádio
2019/0380/UK
IR 2104 – Requisito sobre
interfaces do Reino Unido n.º 2104
Acesso partilhado - Média
potência.
Data Limite: 30/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Interfaces de rádio
2019/0381/UK
IR 2105 – Requisito sobre
interfaces do Reino Unido n.º 2105
Acesso partilhado - Interior 26
GHz.
Data Limite: 30/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Interfaces de rádio
2019/0477/D
SSB RU 013 - Especificação de
interfaces para transmissores de
radiodifusão sonora nas faixas de
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onda longa, média e curta; edição
de junho de 2019.
Data Limite: 02/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Jogos de azar
2019/0358/E
Projeto de portaria que determina
as percentagens de dedução
aplicáveis às modalidades do jogo
de bingo e que aprova as normas
que regem as modalidades de
bónus e super bónus de bingo.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Jogos de azar
2019/0361/RO
Condições técnicas mínimas para
verificações de equipamento de
jogo.
Data Limite: 23/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Mecânica
2019/0386/D
Vigésimo oitavo decreto para a
execução da lei federal relativa ao
controlo das imissões (decreto
para a execução do Regulamento
UE sobre os valores-limite de
emissões e a homologação de
motores de combustão interna para
máquinas móveis não rodoviárias –
28.º BImSchV).
Data Limite: 31/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Medidas de defesa do ambiente
2019/0009/UK
Regulamentos relativos à proteção
ambiental (cotonetes) (Escócia), de
2019.
Data Limite: 13/01/2020
1ª Publicação: 2019/janeiro

Medidas de defesa do ambiente
2019/0463/E
Projeto de Lei relativa aos resíduos
e aos solos contaminados da
Galiza.
Data Limite: 26/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Meios de comunicação social
2019/0445/NL
Alteração à lei relativa ao rastreio
médico, relacionada com os atuais
desenvolvimentos em matéria de
rastreios médicos preventivos.
Data Limite: 16/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Mercadorias e produtos diversos
2019/0258/CZ
Projeto de lei que altera a Lei n.º
634/1992 Colet. relativa à proteção
dos consumidores, com a redação
que lhe foi dada pela legislação
posterior.
Data Limite: 29/11/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Mercadorias e produtos diversos
2019/0276/S
Orientações gerais da Agência
Sueca dos Consumidores relativas
à comercialização de cigarros
eletrónicos e recargas junto dos
consumidores.
Data Limite: 16/12/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Mercadorias e produtos diversos
2019/0280/EE
Projeto de alteração da lei do
tabaco.
Data Limite: 16/12/2019
1ª Publicação: 2019/junho
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Mercadorias e produtos diversos
2019/0337/S
Portaria que altera a Portaria
relativa ao combustível (2011:346).
Data Limite: 13/01/2020
1ª Publicação: 2019/julho
Mercadorias e produtos diversos
2019/0383/HU
Alteração de determinadas leis
relativas à redução do tabagismo
entre os menores e à proteção dos
não fumadores.
Data Limite: 31/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Mercadorias e produtos diversos
2019/0399/I
Segurança na aquisição de TIC.
Data Limite: 11/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Mercadorias e produtos diversos
2019/0439/S
Regulamentos e orientações gerais
da Autoridade Policial Sueca
relativos aos cartões de serviço.
Data Limite: 11/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Mercadorias e produtos diversos
2019/0479/NL
Despacho do secretário de Estado
da Saúde, do Bem-Estar e do
Desporto que altera o despacho
relativo ao tabaco e aos produtos
para fumar, no que concerne à
introdução de embalagens
normalizadas para cigarros e
tabaco de enrolar.
Data Limite: 02/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Mercadorias e produtos diversos
2019/0480/NL
Despacho do secretário de Estado
da Saúde, do Bem-Estar e do

Desporto que altera o despacho
relativo ao tabaco e aos produtos
para fumar, no que concerne à
introdução de embalagens
normalizadas para cigarros e
tabaco de enrolar.
Data Limite: -1ª Publicação: 2019/setembro
Mercadorias e produtos
diversos.
2019/0499/HU
Alteração da descrição da interface
e da documentação dos
programadores no que concerne à
obrigação de comunicação de
dados de faturação em linha,
prescrita pelo Decreto n.º 23/2014
do Ministério da Economia
Nacional, de 30 de junho de 2014,
relativo à identificação de faturas e
recibos por parte da autoridade
fiscal, bem como à respetiva
inspeção de faturas eletrónicas
(doravante, «decreto do Ministério
da Economia Nacional»).
Data Limite: 10/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Metais preciosos
2019/0422/NL
Despacho que estabelece regras
aplicáveis à verificação do toque
legal de artefactos de metais
preciosos (Despacho relativo ao
contraste, de 2019).
Data Limite: 03/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Metrologia
2019/0473/PL
Projeto de regulamento da ministra
do Empreendedorismo e da
Tecnologia que altera o
regulamento relativo aos requisitos
a cumprir pelos tanques de
medição e ao âmbito específico
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dos ensaios e verificações a
realizar durante a inspeção
metrológica legal dos instrumentos
de medição em questão.
Data Limite: 30/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Metrologia
2019/0490/CZ
Que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos para
instrumentos de medição sujeitos
ao controlo oficial, incluindo
métodos de ensaio para a
homologação e a verificação dos
instrumentos de medição sujeitos
ao controlo oficial:«computadores
de caudal de gás».
Data Limite: 08/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Metrologia
2019/0491/CZ
Que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos para
instrumentos de medição sujeitos
ao controlo oficial, incluindo
métodos de ensaio para a
homologação e a verificação dos
instrumentos de medição sujeitos
ao controlo oficial: «sensores de
caudal de meio de transmissão
com diafragma de orifício múltiplo».
Data Limite: 08/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Metrologia
2019/0492/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral número: 0111-OOP-C09418, que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos para
instrumentos de medição sujeitos
ao controlo oficial, incluindo
métodos de ensaio para a

homologação e a verificação dos
instrumentos de medição sujeitos
ao controlo oficial: «sensores de
caudal de gás com diafragma de
orifício múltiplo».
Data Limite: 08/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Minerais, madeira, papel
2019/0418/PL
Projeto de regulamento do ministro
do Ambiente relativo às
características qualitativas e
dimensionais específicas da
madeira para energia.
Data Limite: 28/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Pesticidas e resíduos de
pesticidas
2019/0406/B
Proposta de lei que visa proibir a
colocação no mercado de biocidas
e produtos fitofarmacêuticos que
contêm substâncias ativas da
família dos neonicotinoides.
Data Limite: 20/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Pesticidas e resíduos de
pesticidas
2019/0419/A
Lei federal que altera a Lei relativa
aos produtos fitofarmacêuticos, de
2011.
Data Limite: 29/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Produtos cosméticos
2019/0353/DK
Despacho relativo à proibição de
microplásticos em produtos
cosméticos enxaguáveis.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
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Produtos farmacêuticos
2019/0388/B
Projeto de decisão que altera a
Decisão Real, de 21 de julho de
2016, relativa às condições
aplicáveis à utilização de
medicamentos por parte de
veterinários e pessoas
responsáveis por animais.
Data Limite: 04/11/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Produtos farmacêuticos
2019/0484/CZ
Projeto de lei que altera a Lei n.º
378/2007 Colet. relativa aos
medicamentos e à alteração de
outras leis (lei relativa aos
medicamentos), com a redação
que lhe foi dada pela legislação
posterior, e a Lei n.º 48/1997 Colet.
relativa ao seguro público de saúde
e que altera outras leis, com a
redação que lhe foi dada pela
legislação posterior.
Data Limite: 03/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Rotulagem
2019/0467/UK
Regulamentos relativos à
informação sobre os géneros
alimentícios (Irlanda do Norte)
(alteração), de 2019
Regulamentos relativos à
informação sobre os géneros
alimentícios (Irlanda do Norte)
(alteração), de 2019.
Data Limite: 27/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Rotulagem
2019/0468/UK
Regulamentos relativos à
informação sobre os géneros
alimentícios (País de Gales)
(alteração), de 2019.

Data Limite: 27/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Segurança
2019/0343/I
Projeto de decreto interministerial
que estabelece a «Aprovação de
normas técnicas de prevenção de
incêndios em edifícios sujeitos a
proteção ao abrigo do Decreto
Legislativo n.º 42, de 22 de janeiro
de 2004, abertos ao público e
destinados a museus, galerias,
exposições, feiras, bibliotecas e
arquivos na aceção do artigo 16.º
do Decreto Legislativo n.º 139, de 8
de março de 2006».
Data Limite: 18/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Segurança
2019/0390/NL
Despacho do ministro das
Infraestruturas e das Obras
Públicas que altera o despacho
relativo à segurança dos navios de
mar, no que respeita aos navios de
carga para o transporte de mais de
12 trabalhadores industriais.
Data Limite: 04/11/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Segurança
2019/0410/SK
Projeto de portaria da Autoridade
de Supervisão Nuclear da
República Eslovaca («Úrad
jadrového dozoru Slovenskej
republiky») que altera a Portaria n.º
52/2006 Colet. da Autoridade de
Supervisão Nuclear da República
Eslovaca relativa às qualificações
profissionais, com a redação que
lhe foi dada pela Portaria n.
34/2012 Colet.
Data Limite: 22/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
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Segurança
2019/0426/HU
Projeto de decreto que altera o
Decreto n.º 16/2018 do ministro da
Inovação e da Tecnologia, de 11
de novembro de 2018, relativo às
normas técnicas de segurança
aplicáveis a condutas de ligação,
equipamentos destinados aos
utilizadores, condutas no local,
sistemas tecnológicos que
consomem petróleo e instalações
de armazenamento de gás, às
qualificações profissionais e à
experiência exigidas para exercer
funções significativas do ponto de
vista técnico e da segurança, bem
como às regras relativas à
formação complementar periódica
de pessoal nessas funções.
Data Limite: 04/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Serviços 98/48/CE
2019/0367/NL
Despacho que altera o despacho
relativo ao Registo de base do
subsolo, no que concerne ao
aditamento de objetos de registo e
à nomeação de um gestor.
Data Limite: 24/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Serviços 98/48/CE
2019/0374/F
Projeto de lei relativo à
modernização da distribuição de
imprensa.
Data Limite: 28/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Serviços 98/48/CE
2019/0412/F
Lei relativa à luta contra os
conteúdos que incitam ao ódio na
Internet.

Data Limite: 22/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Serviços 98/48/CE
2019/0416/F
Disposições legislativas relativas à
abertura dos dados dos serviços
de partilha de veículos e dos
serviços que facilitam a prática da
utilização conjunta de automóveis.
Data Limite: 27/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Serviços 98/48/CE
2019/0417/F
Disposições legislativas relativas
às obrigações aplicáveis aos
serviços digitais multimodais, aos
serviços de estabelecimento de
contactos que facilitam a prática da
utilização conjunta de automóveis,
bem como às centrais de reserva
de táxis e de veículos de turismo
com motorista (VTM).
Data Limite: 27/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Serviços 98/48/CE
2019/0432/F
Portaria adotada para a aplicação
dos artigos 283.º «bis» e 293.º-A
«ter» do Código Geral dos
Impostos.
Data Limite: 06/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Serviços 98/48/CE
2019/0433/F
Portaria que altera as obrigações
das plataformas previstas no artigo
242.º «bis» do Código Geral dos
Impostos.
Data Limite: 06/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
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Serviços 98/48/CE
2019/0474/F
Decreto relativo às modalidades de
disponibilização da oferta de jogos
e dos dados de jogos.
Data Limite: 30/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Serviços 98/48/CE
2019/0475/F
Decreto relativo às modalidades de
liquidação e cobrança do montante
de ativos não reclamados dos
jogadores, devido ao Estado pelos
operadores de jogos ou de apostas
em linha autorizados pela
Autoridade Nacional dos Jogos e
pela Française des Jeux no âmbito
de jogos de lotaria e de apostas
desportivas em rede física de
distribuição e pela Pari Mutuel
Urbain no âmbito de apostas
hípicas em rede física de
distribuição.
Data Limite: 30/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro

Serviços ligados à internet
2019/0393/I
Orientações sobre o
desenvolvimento e a definição do
modelo nacional de referência das
CERT regionais.
Data Limite: 04/11/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Serviços ligados à internet
2019/0403/LT
Projeto de despacho do ministro da
Cultura da República da Lituânia
que aprova a descrição do
procedimento para a aplicação de
instruções obrigatórias a
fornecedores de acesso à Internet
que prestam serviços a terceiros
que utilizam os referidos serviços
em atividades relacionadas com a
publicação não autorizada de
obras e matérias protegidas por
direitos conexos ou pelo direito
«sui generis», através de redes
informáticas públicas (em linha).
Data Limite: 13/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto

Serviços 98/48/CE
2019/0501/F
Decreto relativo à organização, ao
funcionamento e aos poderes da
ANJ.
Data Limite: 10/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro

Serviços ligados à internet
2019/0411/I
Diretrizes sobre a acessibilidade
das ferramentas informáticas.
Data Limite: 22/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto

Serviços ligados à internet
2019/0368/A
Decreto da ministra federal dos
Assuntos Digitais e Económicos
que altera o decreto relativo aos
serviços de notificação.
Data Limite: 25/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho

Substâncias e preparações
perigosas
2019/0502/S
Portaria que altera a Portaria
(1992:1554) relativa ao controlo de
estupefacientes.
Data Limite: -1ª Publicação: 2019/setembro
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Substâncias e preparações
perigosas
2019/0503/S
Portaria que altera a Portaria
(1999:58) que proíbe determinados
produtos prejudiciais para a saúde.
Data Limite: -1ª Publicação: 2019/setembro
Substâncias perigosas
2019/0461/NL
Decisão relativa aos dispositivos
médicos.
Data Limite: 30/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Telecomunicações
2019/0486/PL
Projeto de regulamento do ministro
dos Assuntos Digitais relativo a
requisitos técnicos e operacionais
aplicáveis a equipamentos de
consumo para a receção de
radiodifusão digital.
Data Limite: 06/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Transporte ferroviário
2019/0487/S
Regulamentos da Agência Sueca
dos Transportes relativos ao
registo e à marcação de veículos
ferroviários.
Data Limite: 08/01/2020
1ª Publicação: 2019/setembro
Transporte marítimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2019/0408/NL
Despacho que altera o despacho
relativo à segurança dos navios de
mar.
Data Limite: 21/11/2019
1ª Publicação: 2019/agosto

Transporte marítimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2019/0455/FIN
Estabilidade dos navios.
Data Limite: 23/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Transporte marítimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2019/0456/FIN
Linha de carga e bordo livre de um
navio.
Data Limite: 23/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Transporte marítimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2019/0457/E
Projeto de decreto real que
regulamenta o equipamento de
segurança e de prevenção da
poluição das embarcações de
recreio.
Data Limite: 23/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Transporte marítimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2019/0464/DK
Despacho relativo à construção e
ao equipamento, etc. de navios de
passageiros que efetuam serviços
nacionais
Despacho relativo à construção e
ao equipamento, etc. de navios de
passageiros que efetuam serviços
nacionais
Despacho relativo à construção e
ao equipamento, etc. de navios de
passageiros que efetuam serviços
nacionais
Despacho relativo à construção e
ao equipamento, etc. de navios de
passageiros que efetuam serviços
nacionais.
Data Limite: -1ª Publicação: 2019/setembro
25 /28

Mod-DAESPQ-05-04_00

out 19

notificações
Transporte marítimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2019/0465/DK
Despacho relativo a disposições
complementares para navios de
carga e passageiros.
Data Limite: -1ª Publicação: 2019/setembro
Transporte urbano e rodoviário
2019/0392/D
Artigo 18.º-A da lei rodoviária da
Saxónia. Utilização especial pela
autopartilha baseada em estações.
Data Limite: 04/11/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Transporte urbano e rodoviário
2019/0428/DK
Projeto de despacho que altera o
despacho relativo aos valores
máximos de largura, comprimento,
altura, peso e carga por eixo dos
veículos.
Data Limite: 05/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Transporte urbano e rodoviário
2019/0429/DK
Projeto de despacho que altera o
despacho relativo às
regulamentações pormenorizadas
para acessórios e equipamentos
de veículos.
Data Limite: 05/12/2019
1ª Publicação: 2019/agosto
Transporte urbano e rodoviário
2019/0448/SK
Portaria do Ministério dos
Transportes e da Construção da
República Eslovaca que altera a
Portaria n.º 134/2018 Colet. do
Ministério dos Transportes e da
Construção da República Eslovaca
que estabelece as especificações
relativas à operação de veículos

em circulação rodoviária, com a
redação que lhe foi dada pela
Portaria n.º .../2019 Colet.
Data Limite: 19/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Transporte urbano e rodoviário
2019/0449/SK
Portaria do Ministério dos
Transportes e da Construção da
República Eslovaca que altera a
Portaria n.º 132/2018 Colet. do
Ministério dos Transportes e da
Construção da República Eslovaca
que especifica os requisitos
técnicos aplicáveis a determinados
veículos, sistemas, componentes e
unidades técnicas autónomas para
fins de homologação.
Data Limite: 19/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Transporte urbano e rodoviário
2019/0469/FIN
Modificação da estrutura de um
automóvel e do respetivo reboque.
Data Limite: 27/12/2019
1ª Publicação: 2019/setembro
Transporte urbano e rodoviário
2019/0482/DK
Projeto de lei que altera a lei
relativa ao imposto de matrícula e
diversas outras leis (conformidade
regulamentar reforçada no setor
dos veículos a motor, coimas mais
rigorosas pela infração da lei
relativa ao imposto de matrícula e
outras leis relativas aos impostos
especiais de consumo e outras
adaptações das regras no setor
dos veículos a motor).
Data Limite: 03/10/2019
1ª Publicação: 2019/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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Alerta: Por impossibilidade de extração dos dados da Base de Dados do TBT, que contém
as notificações elaboradas no âmbito da OMC, estes dados serão atualizados na Lista
Mensal de Notificações do próximo mês.
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