notificações
lista mensal ▪ abril 2017

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
2017/0015/I
Decreto ministerial relativo à
alteração dos anexos I, VII, VIII e
XIII 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: 13/07/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Adubos químicos
2017/0039/F
Decreto relativo à definição das
substâncias ativas da família dos
neonicotinoides presentes nos
produtos fitofarmacêuticos.
Data Limite: 03/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Adubos químicos
2017/0068/E
Projeto de decreto real que altera o
Decreto Real n.º 506/2013, de 28
de junho, relativo aos produtos
fertilizantes.
Data Limite: 18/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Adubos químicos
2017/0108/CZ
Portaria que altera a Portaria n.º
474/2000 Colet. do Ministério da
Agricultura que estabelece
requisitos aplicáveis a fertilizantes,
com a última redação que lhe foi
dada.
Data Limite: 19/06/2017
1ª Publicação: 2017/março

Adubos químicos
2017/0118/CZ
Portaria que altera a Portaria n.º
377/2013 Colet. relativa ao
armazenamento e à utilização de
adubos, com a redação que lhe foi
dada pela Portaria n.º 131/2014.
Data Limite: 22/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Agricultura, Caça
2017/0140/D
Lei que altera a lei da Baixa
Saxónia relativa à caça.
Data Limite: 05/07/2017
1ª Publicação: 2017/março
Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2016/0550/S
Regulamentos relativos à
rastreabilidade de determinados
produtos da pesca e da
aquicultura.
Data Limite: 18/04/2017
1ª Publicação: 2016/outubro
Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2016/0615/B
Decreto Real de alteração do
Decreto Real, de 3 de março de
1992, relativo à colocação no
mercado de nutrientes e géneros
alimentícios aos quais tenham sido
aditados nutrientes.
Data Limite: 29/05/2017
1ª Publicação: 2016/novembro
Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2016/0687/PL
Lei relativa à venda de géneros
alimentícios por agricultores e que
altera determinadas outras leis.
Data Limite: 26/06/2017
1ª Publicação: 2016/dezembro
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Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2017/0012/BG
Projeto de regulamento relativo às
condições e aos procedimentos
para o fabrico, a colocação no
mercado, o comércio, a
reembalagem, o transporte e o
armazenamento de produtos
fitofarmacêuticos.
Data Limite: 18/04/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2017/0051/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
harmonização das práticas de
datação das embalagens e das
unidades de venda aos
consumidores (UVC).
Data Limite: 10/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2017/0053/SK
Projeto de portaria do Ministério
das Finanças da República
Eslovaca relativa à rotulagem dos
pacotes de selos fiscais destinados
à marcação das embalagens de
produtos do tabaco sem fumo
destinadas ao consumidor e à
notificação e publicação de dados
relativos aos selos fiscais.
Data Limite: 10/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro

Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2017/0055/SK
Projeto de portaria do Ministério
das Finanças da República
Eslovaca que estabelece os
elementos, o modo de fabrico e o
preço dos selos fiscais destinados
à marcação das embalagens dos
produtos do tabaco sem fumo
destinadas ao consumidor.
Data Limite: 10/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2017/0075/PL
Lei de alteração da lei relativa à
segurança alimentar e à nutrição.
Data Limite: 18/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2017/0081/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 relativa à
alegação culinária «frita».
Data Limite: 23/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2017/0101/MT
Regras de produção e venda de
produtos lácteos e produtos lácteos
tradicionais, de 2017.
Data Limite: 12/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
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Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2017/0106/I
Projeto de regulamento relativo à
utilização da marca coletiva
«Qualidade segura garantida da
região da Sicília».
Data Limite: 19/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2017/0110/E
Projeto de resolução da Secretaria
da Agricultura, do Meio Ambiente e
do Desenvolvimento Rural que
reconhece a marca coletiva
Cordero Valle de Alcudia, cujo
titular é a Associação Promotora
de Carnes Valle de Alcudia,
enquanto selo de qualidade
agroalimentar.
Data Limite: 19/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2017/0111/E
Projeto de resolução da Secretaria
da Agricultura, do Meio Ambiente e
do Desenvolvimento Rural que
reconhece a marca coletiva
Ternera Valle de Alcudia, cujo
titular é a Associação Promotora
de Carnes Valle de Alcudia,
enquanto selo de qualidade
agroalimentar.
Data Limite: 19/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2017/0119/I
Projeto de processo relativo à
utilização do Logótipo QS da
Qualidade segura garantida da
região da Sicília.

Data Limite: 22/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2017/0122/I
Projeto de alteração do caderno de
especificações de produção de
coelho com feno do sistema de
qualidade «Qualidade Verificada»
(Lei Regional n.º 12/2011).
Data Limite: 26/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Agricultura, Pesca e Géneros
Alimentícios
2017/0138/DK
Alteração do despacho relativo aos
pesticidas. Requisito de utilização
de bocais de pulverização para
redução do arrastamento na
pulverização de prosulfocarbe ou
substâncias ativas afins.
Data Limite: 04/07/2017
1ª Publicação: 2017/março
Ambiente
2017/0066/NL
Despacho da secretária de Estado
das Infraestruturas e do Ambiente
que altera o anexo 10 do despacho
relativo à gestão ambiental
(atividades) (introdução do
segundo projeto e correção do
primeiro projeto de uma lista de
medidas aprovadas de poupança
energética).
Data Limite: 17/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Ambiente
2017/0079/A
Plano federal de gestão de
resíduos de 2017.
Data Limite: 23/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
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Ambiente
2017/0086/NL
Decisão que altera a decisão
relativa à gestão ambiental
(atividades) no que respeita à
redução de emissões de produtos
fitofarmacêuticos na horticultura
em estufa e no cultivo ao ar livre.
Data Limite: 02/06/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Ambiente
2017/0117/NL
Despacho que altera o despacho
relativo à perfuração (regras mais
pormenorizadas para perfurações
e descargas no mar).
Data Limite: 22/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Ambiente
2017/0141/BG
Projeto de regulamento que altera
o Regulamento n.º 6, de 26 de
março de 1999, relativo aos
métodos e aos procedimentos para
a medição da emissão atmosférica
de substâncias nocivas a partir de
fontes fixas.
Data Limite: 07/07/2017
1ª Publicação: 2017/março
Aparelhos sob pressão,
aparelhos a gás e caldeiras
2017/0080/PL
Regulamento do ministro do
Desenvolvimento Económico e das
Finanças relativo aos requisitos
das caldeiras de combustíveis
sólidos.
Data Limite: 23/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro

Armas e munições
2017/0035/D
Projeto de segunda lei de alteração
da lei relativa às armas e
disposições adicionais.
Data Limite: 02/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Armas e munições
2017/0073/CZ
Projeto de portaria que altera a
Portaria n.º 370/2002 Colet. relativa
às versões de fabrico permitidas
das armas pneumáticas, das
armas que utilizam projéteis
expansivos e das munições.
Data Limite: 18/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Armas e munições
2017/0104/CZ
Projeto de regulamento
governamental relativo aos
requisitos técnicos mínimos para
campos de tiro com munições,
valas de detonação para
destruição de munições e
equipamento especial para a
detonação, disparo ou destruição
de munições, bem como aos
aspetos obrigatórios das normas
de funcionamento de campos de
tiro com munições, valas de
detonação para a destruição de
munições ou equipamento especial
para a detonação, disparo ou
destruição de munições.
Data Limite: 16/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Armas e munições
2017/0105/CZ
Projeto de regulamento
governamental relativo à
desativação de determinadas
armas e munições, à produção de
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secções transversais de armas e
munições, à destruição das
mesmas e ao conteúdo mínimo
constante da documentação
referente ao descarregamento,
desativação, produção de secções
transversais e destruição de
munições.
Data Limite: 16/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Armas e munições
2017/0123/CZ
Projeto de decreto do Governo
relativo aos requisitos de
segurança para armas, munições,
pólvora negra, pólvora sem fumo e
espoletas, bem como a depósitos
de armamento.
Data Limite: 26/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Assinatura electrónica
2017/0109/D
Projeto de lei para a execução do
Regulamento (UE) n.º 910/2014 do
Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de julho de 2014,
relativo à identificação eletrónica e
aos serviços de confiança para as
transações eletrónicas no mercado
interno e que revoga a Diretiva
1999/93/CE (lei de transposição
eIDAS).
Data Limite: 19/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Bem-estar dos animais e animais
de companhia
2017/0064/NL
Proposta de decisão relativa à
designação de espécies de
mamíferos que podem ser detidas.
Data Limite: 16/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro

Construção
2017/0018/NL
Decisão de alteração da Decisão
relativa à construção civil, de 2012,
para harmonização com a decisão
relativa a requisitos aplicáveis a
estabelecimentos ao abrigo da lei
relativa ao licenciamento e à
restauração, execução da Diretiva
2014/61/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 15 de
maio de 2014, relativa a medidas
destinadas a reduzir o custo da
implantação de redes de
comunicações eletrónicas de
elevado débito (JO L 155 de 2014)
e outras alterações.
Data Limite: 18/04/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Construção
2017/0027/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo às estruturas e à
segurança contra incêndios de
chaminés de pequenas dimensões.
Data Limite: 27/04/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Construção
2017/0031/UK
Atualização de referências a
normas técnicas em documentos
de orientação da regulamentação
da construção; Documento
aprovado A (Estrutura), Documento
aprovado B (Segurança contra
incêndios) e Documento aprovado
C (Preparação do local e
resistência a contaminantes e
humidade).
Data Limite: 02/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
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Construção
2017/0034/UK
Regulamentos relativos à
construção, País de Gales –
Revisão da sustentabilidade.
Data Limite: 02/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro

Construção
2017/0071/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo à eficiência energética de
novos edifícios.
Data Limite: 18/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro

Construção
2017/0042/B
Projeto de portaria do governo da
Valónia relativa aos sacos de
plástico.
Data Limite: 10/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro

Construção
2017/0072/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo ao clima e à ventilação no
interior de novos edifícios.
Data Limite: 18/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro

Construção
2017/0044/A
RVS 08.08.01 Condições
contratuais técnicas, construção
metálica, estruturas em aço.
Data Limite: 08/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro

Construção
2017/0083/RO
Despacho conjunto do viceprimeiro-ministro, do ministro do
Desenvolvimento Regional, da
Administração Pública e dos
Fundos Europeus e do ministro dos
Transportes relativo à aprovação
da regulamentação técnica
«Norma relativa a misturas
asfálticas a quente. Condições
técnicas de planeamento,
preparação e aplicação de
misturas asfálticas», referência
AND - 605 - 2017.
Data Limite: 24/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro

Construção
2017/0059/A
Decreto do Governo Regional da
Alta Áustria que altera o Decreto
da Alta Áustria relativo à
engenharia civil, de 2013 (Revisão
do decreto da Alta Áustria relativo
à engenharia civil, de 2017).
Data Limite: 11/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Construção
2017/0070/FIN
Decreto do Governo relativo aos
valores numéricos de coeficientes
para formas de energia utilizadas
em edifícios.
Data Limite: 18/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro

Construção
2017/0091/F
Portaria que altera disposições do
regulamento de segurança contra
os riscos de incêndio e de pânico
nos estabelecimentos que recebem
público.
Data Limite: 06/06/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
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Construção
2017/0098/BG
Projeto de alteração da portaria
relativa aos requisitos nacionais
búlgaros para a utilização de
produtos de construção em
trabalhos de construção na
República da Bulgária.
Data Limite: 09/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Construção
2017/0116/GR
Regulamento relativo à proteção
contra incêndios em edifícios.
Data Limite: 21/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Construção
2017/0126/IRL
Projeto de Documento de
orientação técnica L –
Conservação de combustível e
energia para edifícios que não
habitações.
Data Limite: 26/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Construção
2017/0129/D
Diretriz do Instituto Federal para as
Construções Hidráulicas - Ensaio
de materiais tratados com ligantes
hidráulicos para a selagem de
enrocamentos em vias navegáveis,
edição de 2017.
Data Limite: 29/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Construção
2017/0130/D
Folheto informativo do Instituto
Federal para as Construções
Hidráulicas - Aplicação de
materiais tratados com ligantes
hidráulicos para a selagem de

enrocamentos em vias navegáveis,
edição de 2017.
Data Limite: 29/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Construção
2017/0132/D
Condições contratuais técnicas
adicionais e diretrizes relativas a
trabalhos de terraplanagem na
construção rodoviária (ZTV E-StB
17).
Data Limite: -1ª Publicação: 2017/março
Electricidade
2017/0017/D
Decreto relativo à demonstração
de características eletrotécnicas de
instalações de energia (decreto
relativo à demonstração das
características eletrotécnicas –
NELEV).
Data Limite: 18/04/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Embalagens
2016/0601/I
Projeto de decreto legislativo de
aplicação da Diretiva (UE)
2015/720 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 29 de abril de
2015, que altera a Diretiva
94/62/CE no que diz respeito à
redução do consumo de sacos de
plástico leves.
Data Limite: 18/05/2017
1ª Publicação: 2016/novembro
Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2017/0022/F
Decreto relativo à rotulagem de
produtos de mobiliário no que diz
respeito às respetivas emissões de
substâncias voláteis poluentes.
Data Limite: 20/07/2017
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1ª Publicação: 2017/janeiro
Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2017/0023/F
Portaria relativa à rotulagem de
produtos de mobiliário no que diz
respeito às respetivas emissões de
substâncias voláteis poluentes.
Data Limite: 20/07/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Farmacopeias
2017/0028/D
Farmacopeia alemã 2017 - DAB
2017.
Data Limite: 02/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Farmacopeias
2017/0124/CZ
Notas técnicas relativas a
substâncias e produtos
farmacêuticos apresentadas para
consulta pública, a integrar na
Farmacopeia Checa de 2017 e
utilizadas como normas para a
preparação e o ensaio dos
referidos produtos pelo fabricante e
em farmácias.
Data Limite: 26/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Gás
2017/0100/NL
Despacho do ministro dos
Assuntos Económicos que altera o
despacho relativo à qualidade do
gás no que se refere a melhorias e
ajustes necessários específicos.
Data Limite: 12/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Gás
2017/0134/F
Portaria relativa às características
do gás natural comprimido GNC e

do gás natural liquefeito GNL
destinados à carburação.
Data Limite: 30/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Géneros alimentícios
2016/0554/RO
Lei para regulamentação da
comercialização de substitutos do
leite materno.
Data Limite: 18/04/2017
1ª Publicação: 2016/outubro
Géneros alimentícios
2016/0584/LV
Requisitos aplicáveis ao
fornecimento de ovos em
pequenas quantidades.
Data Limite: 04/05/2017
1ª Publicação: 2016/outubro
Géneros alimentícios
2016/0630/NL
Alterações ao decreto-lei dos
produtos de consumo relativo à
farinha e ao pão e ao decreto-lei
dos produtos de consumo relativo
às penalizações administrativas em
matéria de alteração da definição
de pão, aplicação da norma
relativa ao teor de sal no pão e
determinadas alterações técnicas.
Data Limite: 06/06/2017
1ª Publicação: 2016/novembro
Géneros alimentícios
2016/0633/LV
Projeto de regulamento do
Conselho de Ministros de alteração
do Regulamento n.º 624 do
Conselho de Ministros, de 3 de
novembro de 2015, que estabelece
os requisitos aplicáveis à
qualidade, à classificação e à
rotulagem de doces, conservas e
geleias de frutos, citrinadas e
creme de castanha.
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Data Limite: 06/06/2017
1ª Publicação: 2016/novembro
Géneros alimentícios
2016/0653/FIN
Lei relativa ao álcool. (Reforma
global da lei relativa ao álcool).
Data Limite: 15/06/2017
1ª Publicação: 2016/dezembro
Géneros alimentícios
2017/0030/I
Decreto relativo à transposição da
Diretiva (UE) 2015/1787, que altera
os anexos II e III da Diretiva
98/83/CE do Conselho relativa à
qualidade da água destinada ao
consumo humano, transposta com
o Decreto Legislativo n.º 31, de 2
de fevereiro de 2001.
Data Limite: 02/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Géneros alimentícios
2017/0067/P
O presente decreto-lei define as
características a que devem
obedecer o arroz da espécie Oryza
sativa L. e a trinca de arroz
destinados ao consumidor final,
fixa os respetivos tipos e classes
comerciais e estabelece as normas
técnicas relativas à comercia
Data Limite: 17/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Interfaces de rádio
2017/0063/D
SSB FL 019 - Especificação de
interfaces para equipamentos de
radiofarol omnidirecional (VOR, DVOR); edição de janeiro de 2017.
Data Limite: 15/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro

Interfaces de rádio
2017/0094/D
SSB FS 011 - Especificação de
interfaces para estações terrenas
instaladas a bordo de plataformas
móveis (ESOMP); edição de
janeiro de 2017.
Data Limite: 09/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Interfaces de rádio
2017/0107/SI
Lei geral relativa ao Plano de
Utilização de Radiofrequências
(NURF-4).
Data Limite: 19/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Interfaces de rádio
2017/0120/UK
IR 2030/8/2 e IR2030/8/3 –
Requisitos sobre interfaces do
Reino Unido 2030/8/2 a 2030/8/3,
Sistemas de Acesso sem Fios
(WAS).
Data Limite: 23/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Jogos de azar
2017/0024/E
Decreto que aprova o regulamento
relativo aos casinos de jogo da
Comunidade Autónoma das Ilhas
Baleares.
Data Limite: 21/04/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Jogos de azar
2017/0025/E
Decreto ../........, de .......... de
..............., que aprova o
regulamento relativo às apostas da
Comunidade Autónoma das Ilhas
Baleares.
Data Limite: 21/04/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
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Jogos de azar
2017/0054/UK
Condições de licença e códigos de
boas práticas da Comissão de
Jogos.
Data Limite: 10/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Jogos de azar
2017/0076/CZ
Projeto de portaria do Ministério
das Finanças que estabelece os
parâmetros técnicos dos
equipamentos através dos quais
são operados jogos de azar, os
requisitos aplicáveis à proteção e
ao armazenamento de dados de
jogo e financeiros e os respetivos
parâmetros técnicos.
Data Limite: 22/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Jogos de azar
2017/0087/DK
Projeto de lei que altera a lei
relativa ao jogo, a lei relativa aos
impostos sobre o jogo e a lei
relativa à Danske Spil A/S
(liberalização do bingo em linha, de
apostas em corridas de cavalos,
corridas de cães e corridas de
pombos e introdução de uma
contribuição especial para o
desporto das corridas de cavalos).
Data Limite: 02/06/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Jogos de azar
2017/0125/A
Projeto de decreto do ministro
federal das Finanças que altera o
decreto relativo às máquinas de
jogo de fortuna ou azar (Revisão
do decreto relativo às máquinas de
jogo de fortuna ou azar, de 2017).
Data Limite: 26/06/2017
1ª Publicação: 2017/março

Medidas de defesa do ambiente
2017/0113/MT
Alterações à Notificação 52 do
Governo, de 2010, com a última
redação que lhe foi dada pela
Notificação 340 do Governo, de
2015, relativa ao registo de
esquentadores solares, coletores
solares e sistemas fotovoltaicos.
Data Limite: 19/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Mercadorias e produtos diversos
2016/0648/EE
Projeto de lei de alteração da lei do
tabaco.
Data Limite: 14/06/2017
1ª Publicação: 2016/dezembro
Mercadorias e produtos diversos
2016/0697/I
Artigo de lei que estabelece:
«Disposições relativas às utilização
dos termos “couro”, “pele”, “peles”,
bem como de termos derivados».
Data Limite: 30/06/2017
1ª Publicação: 2016/dezembro
Mercadorias e produtos diversos
2017/0013/F
Decreto relativo às condições de
disponibilização ao público de
aparelhos de bronzeamento e que
altera o Decreto n.º 2013-1261, de
27 de dezembro de 2013, relativo à
venda e à disponibilização ao
público de determinados aparelhos
que utilizam radiação ultravioleta.
Data Limite: 18/04/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Mercadorias e produtos diversos
2017/0014/EE
1) Projeto de lei que altera a lei do
tabaco e a lei do imposto especial
de consumo de álcool, tabaco,
combustíveis e eletricidade;
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2) Projeto de regulamento do
ministro das Finanças relativo ao
modelo e aos tipos de selos fiscais
para produtos alcoólicos e
produtos do tabaco, ao
procedimento para a requisição de
selos fiscais, ao procedimento para
o envio de produtos alcoólicos e
produtos do tabaco que ostentem
selos fiscais para outro entreposto
fiscal e à composição de dados
numa nota de entrega de selos
fiscais.
Data Limite: 18/04/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Mercadorias e produtos diversos
2017/0029/EE
Projeto de lei que altera a lei
relativa ao álcool e a lei relativa à
publicidade.
Data Limite: 02/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Mercadorias e produtos diversos
2017/0032/S
Projeto de lei relativa a cigarros
eletrónicos e recargas.
Data Limite: 02/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Mercadorias e produtos diversos
2017/0112/HU
Projeto de lei que proíbe a
utilização de símbolos de
totalitarismo para fins comerciais e
que altera determinadas leis
conexas.
Data Limite: 19/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Metais preciosos
2016/0564/CZ
Comunicação n.º …/2016 da
Presidente do Instituto de
Contrastaria.

Data Limite: 21/04/2017
1ª Publicação: 2016/outubro
Metais preciosos
2017/0045/P
Projeto de Decreto-Lei que altera o
regime jurídico da ourivesaria e
das contrastarias (RJOC),
aprovado em anexo à Lei n.º
98/2015, de 18 de agosto.
Data Limite: 08/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Metrologia
2017/0021/SK
Projeto de portaria do Instituto da
Normalização, da Metrologia e do
Ensaio da República Eslovaca que
altera a Portaria n.º 210/2000
Colet. do Instituto da
Normalização, da Metrologia e do
Ensaio da República Eslovaca
relativa aos instrumentos de
medição e ao controlo metrológico,
com a redação que lhe foi dada
pela legislação posterior.
Data Limite: 19/04/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Metrologia
2017/0038/D
Segundo decreto de alteração do
decreto relativo à medição e à
calibração.
Data Limite: 03/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Metrologia
2017/0060/SI
Lei que altera a lei relativa aos
artefactos de metais preciosos.
Data Limite: 15/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro

16 /28

Mod-DAESPQ-01-04_07

abr 17

notificações
Pesticidas e resíduos de
pesticidas
2017/0011/F
Portaria 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: 18/04/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Produtos petrolíferos
2017/0096/F
Portaria que altera a Portaria, de
29 de março de 2016, relativa às
características do gasóleo e do
gasóleo para temperaturas muito
baixas, denominados «gasóleo
B30».
Data Limite: 09/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Produtos petrolíferos
2017/0097/F
Portaria relativa às características
do gasóleo não rodoviário
denominado GNR B30.
Data Limite: 09/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Produtos petrolíferos
2017/0099/F
Portaria relativa às características
do gasóleo não rodoviário.
Data Limite: 09/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Produtos petrolíferos
2017/0102/F
Portaria relativa às características
do hidrogénio enquanto fonte de
energia para o transporte.
Data Limite: 12/06/2017
1ª Publicação: 2017/março

Produtos petrolíferos
2017/0142/F
Portaria relativa às características
do gasóleo e do gasóleo para
temperaturas muito baixas,
denominados gasóleo B10.
Data Limite: 07/07/2017
1ª Publicação: 2017/março
Produtos químicos
2016/0595/D
Projeto de uma quinta lei de
alteração da lei dos explosivos.
Data Limite: 16/05/2017
1ª Publicação: 2016/novembro
Produtos químicos
2016/0596/D
Segundo decreto de alteração do
primeiro decreto relativo à lei dos
explosivos.
Data Limite: 16/05/2017
1ª Publicação: 2016/novembro
Produtos químicos
2017/0016/S
Regulamentos que alteram os
Regulamentos da Direção-Geral
dos Produtos Químicos sueca
(KIFS 2008:2) relativos a produtos
químicos e organismos
biotecnológicos.
Data Limite: 18/04/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Produtos químicos
2017/0037/DK
Despacho que altera o despacho
relativo à segurança de
determinadas substâncias
biológicas, vetores e materiais
afins.
Data Limite: 02/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
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Resíduos
2017/0121/PL
Projeto de regulamento do ministro
do Ambiente relativo aos requisitos
específicos relacionados com a
transformação de baterias de
chumbo-ácido automóveis usadas,
acumuladores de chumbo-ácido
automóveis usados, baterias de
chumbo-ácido industriais usadas e
acumuladores de chumbo-ácido
industriais usados, bem como com
as instalações de reciclagem para
chumbo e respetivos compostos e
instalações de reciclagem para
plástico.
Data Limite: 23/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Rotulagem
2017/0135/I
Projeto de decreto legislativo que
estabelece as regras de indicação
obrigatória, no rótulo, da sede e do
endereço do estabelecimento de
produção ou, se diferente, de
acondicionamento, nos termos do
artigo 5.º da Lei n.º 170, de 12 de
agosto de 2016 – Lei relativa à
delegação europeia de 2015.
Data Limite: 03/07/2017
1ª Publicação: 2017/março
Segurança
2017/0020/B
(Projeto de) decreto do Governo
flamengo que fixa as normas
específicas em matéria de
proteção contra incêndios a
cumprir pelo alojamento turístico.
Data Limite: 19/04/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Segurança
2017/0043/I
Decreto de atualização das novas
normas técnicas de construção.

Data Limite: 08/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Segurança
2017/0057/HU
Decreto do ministro do Interior que
altera os decretos do ministro do
Interior relativos à conformidade de
determinados produtos com os
requisitos em matéria de
prevenção de incêndios.
Data Limite: 11/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Segurança
2017/0069/CZ
Projeto de portaria que altera a
Portaria n.º 102/1994 Colet. que
estabelece os requisitos aplicáveis
à garantia da segurança e proteção
da saúde no trabalho e da
segurança operacional nas
instalações destinadas ao fabrico e
à transformação de explosivos,
com a redação que lhe foi dada
pela Portaria n.º 76/1996 Colet., e
a Portaria n.º 327/1992 Colet. que
estabelece os requisitos aplicáveis
à garantia da segurança e proteção
da saúde no trabalho e da
segurança operacional no
processo de fabrico e de
transformação de explosivos, bem
como às competências
profissionais do pessoal envolvido
nessas atividades, com a redação
que lhe foi dada pela Portaria n.º
340/2001 Colet.
Data Limite: 18/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Segurança
2017/0095/F
Portaria que altera a Portaria, de
25 de junho de 1980, que aprova
as disposições gerais do
regulamento de segurança contra
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os riscos de incêndio e de pânico
nos estabelecimentos que recebem
público (ERP) (tipo M: lojas de
venda, centros comerciais).
Data Limite: 09/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Segurança
2017/0115/CZ
Projeto de portaria relativa aos
requisitos aplicáveis ao projeto de
instalações nucleares.
Data Limite: 21/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Segurança
2017/0133/B
Decreto real que altera o artigo
104.º dos regulamentos gerais
relativos às instalações elétricas.
Data Limite: 30/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Serviços 98/48/CE
2017/0048/F
Decreto relativo às obrigações de
informação dos operadores de
plataformas digitais.
Data Limite: 10/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Serviços 98/48/CE
2017/0049/F
Decreto relativo à fixação de um
limite de ligações a partir do qual
os operadores de plataformas em
linha devem elaborar e difundir
boas práticas para reforçar a
lealdade, a clareza e a
transparência das informações
transmitidas aos consumidores.
Data Limite: 10/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro

Serviços 98/48/CE
2017/0050/F
Decreto relativo às obrigações de
informação relativas às opiniões
em linha de consumidores.
Data Limite: 10/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Serviços 98/48/CE
2017/0062/L
Regulamento grão-ducal que
determina as regras previstas na
lei relativa ao arquivo eletrónico.
Data Limite: 15/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Serviços 98/48/CE
2017/0128/A
Lei que altera a lei relativa ao
turismo.
Data Limite: 29/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Serviços ligados à Internet
2017/0019/B
Projeto preliminar de lei relativa à
identificação eletrónica.
Data Limite: 18/04/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Serviços ligados à Internet
2017/0061/I
Projeto de lei de iniciativa
parlamentar relativa à:
«Regulamentação em matéria de
atividade de restauração em
residências particulares» (A.S. n.º
2647 - Texto resultante da fusão
dos projetos de lei previstos nos
A.C. n.os 3258, 3337, 3725 e
3807).
Data Limite: 15/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
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Serviços ligados à Internet
2017/0065/HU
Projeto de acordo de marca para a
marca «Prosperidade Digital –
Pacote Básico».
Data Limite: 17/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Serviços ligados à Internet
2017/0127/D
Lei para a melhoria da aplicação
da lei nas redes sociais.
Data Limite: 28/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Serviços ligados à Internet
2017/0131/D
Projeto de terceira lei de alteração
da lei relativa aos meios de
comunicação eletrónicos.
Data Limite: 29/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Serviços veterinários
2017/0026/SK
Projeto de lei relativa às
preparações veterinárias e aos
dispositivos técnicos veterinários.
Data Limite: 24/04/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Substâncias e preparações
perigosas
2017/0056/D
Lei de alteração da lei relativa aos
produtos químicos e de alteração
de outras disposições do direito em
matéria de produtos químicos.
Data Limite: 10/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Substâncias perigosas
2017/0088/HR
Lei relativa a alterações à lei
relativa à segurança nuclear e
radiológica.
Data Limite: 06/06/2017

1ª Publicação: 2017/fevereiro
Substâncias perigosas
2017/0089/DK
Despacho relativo a restrições à
utilização de materiais à base de
madeira que libertam formaldeído
no fabrico de mobiliário, etc. e
restrições à venda de mobiliário
feito de materiais à base de
madeira que libertam formaldeído.
Data Limite: 06/06/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Substâncias perigosas
2017/0103/NL
Decisão que altera as Listas I e II
anexas à lei relativa ao ópio, no
que se refere à inclusão das
substâncias α-PVP, acetilfentanil e
4-FA na Lista I e à inclusão da
substância fenazepam na Lista II.
Data Limite: -1ª Publicação: 2017/março
Telecomunicações
2017/0033/D
Diretriz técnica para transposição
de medidas legais em matéria de
supervisão das telecomunicações,
prestação de informações (TR
TKÜV), edição 7.0.
Data Limite: 02/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Transporte marítimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2017/0082/D
Decreto de alteração das
disposições jurídicas em matéria
de segurança dos navios relativas
à construção e ao equipamento de
navios tradicionais e outros navios
não abrangidos por
regulamentações internacionais em
matéria de segurança dos navios.
Data Limite: 24/05/2017
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1ª Publicação: 2017/fevereiro
Transporte urbano e rodoviário
2017/0036/FIN
Inspeção periódica de veículos:
objetos a inspecionar,
procedimentos de inspeção,
classificação de deficiências e
falhas observadas durante a
inspeção e teor do certificado de
inspeção.
Data Limite: 02/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Transporte urbano e rodoviário
2017/0040/S
Regulamentos da Agência Sueca
dos Transportes relativos à
acreditação de organismos de
inspeção e à inspeção de
dispositivos de limitação de
velocidade.
Data Limite: 08/05/2017
1ª Publicação: 2017/janeiro
Transporte urbano e rodoviário
2017/0078/FIN
Transportes rodoviários e veículos
de transporte especiais.
Data Limite: 23/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro

automóvel aplicáveis a conjuntos
veículo-reboque com um peso
bruto superior a 64 toneladas.
Data Limite: 22/05/2017
1ª Publicação: 2017/fevereiro
Transportes
2017/0093/A
Decreto do chefe do Governo
Regional relativo ao transporte
comercial não regular de
passageiros com veículos
motorizados (regime regional de
exploração).
Data Limite: 09/06/2017
1ª Publicação: 2017/março
Transportes
2017/0114/F
Portaria que altera a Portaria, de
31 de março de 2011, relativa à
regulamentação técnica em
aplicação do Decreto n.º 2009-643,
de 9 de junho de 2009, relativo às
autorizações emitidas em
aplicação da Lei n.º 2008-518, de 3
de junho de 2008, relativa às
operações espaciais.
Data Limite: 21/06/2017
1ª Publicação: 2017/março

Transporte urbano e rodoviário
2017/0139/A
Projeto de decreto do Governo
Regional de Salzburgo que altera o
decreto relativo ao serviço de
socorro geral.
Data Limite: 05/07/2017
1ª Publicação: 2017/março
Transportes
2017/0077/S
Regulamentos e orientações gerais
da Agência Sueca dos Transportes
(TSFS 2017:XX) relativos a
requisitos de engenharia
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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/354
GCC draft technical regulation "General
Requirements for the nuts Handling".
Data Limite: 12/05/2017
ARE/355
GCC draft technical regulation "Technical
requirements for the production of bread".
Data Limite: 12/05/2017
ARE/356
The Cooperation Council for the Arab
States of the Gulf Draft Technical
Regulation for "Maximum limits of
pesticide residues in agricultural and food
products".
Data Limite: 22/05/2017
ARE/357
Gulf Technical Regulation No. GSO
1780:2010 "Motor vehicle - Vehicle
identification number (VIN) Requirements".
Data Limite: 27/05/2017
ARE/358
Bitter Cassava.
Data Limite: 29/05/2017
ARG/318
Notificación de riesgo de suministro de
medicamentos por discontinuidad
temporal o definitiva (Notification of risk to
the supply of medicines due to temporary
or definitive interruption).
Data Limite: N/A
ARG/319
National Register of Chemical Precursors:
"Machines for the production of tablets and
capsules".
Data Limite: N/A
CAN/519
Notice No. SMSE-004-17 - Release of
RSS-247.
Data Limite: 23/05/2017
CAN/520
Regulations Amending the Heavy-duty
Vehicle and Engine Greenhouse Gas
Emission Regulations and Other
Regulations Made Under the Canadian
Environmental Protection Act, 1999.
Data Limite: 18/05/2017

CHE/216
•Draft revision of the Ordinance of the
Swiss Federal Office of Communications
on telecommunications installations
(OOIT) (to be amended);
•Radio Interface Regulation (RIR)
RIR0504-01, RIR0507-03, RIR0507-13,
RIR0507-35, RIR0702-01, RIR0702-02,
RIR0806-01, RIR1006-08, RIR1009-09,
RIR1012-03, RIR1101-02 (to be
amended).
Data Limite: 20/05/2017
CHL/393
Regulation establishing the technical and
safety requirements applicable to cablepropelled passenger transport systems:
teleferics and lifts.
Data Limite: 05/05/2017
CHL/394
Propuesta de Modificación del Artículo
107, letra e) del Reglamento Sanitario de
los Alimentos, Decreto Supremo N°
977/96 del Ministerio de Salud (Proposed
amendment to Article 107(e) of the Food
Health Regulations, Supreme Decree No.
977/96 of the Ministry of Health).
Data Limite: 26/05/2017
CHL/395
Preliminary draft revision of the Emission
Standard for motorcycles.
Data Limite: 28/05/2017
CHL/396
Technical, structural and safety
requirements for certain electric vehicles.
Data Limite: 30/05/2017
DMA/014
DNS 3 - Hollow Concrete Blocks Specifications.
Data Limite: 06/05/2017
DMA/015
DNS/ISO 4209-1: 2001 Trucks and Bus
Tyres and Rims (Metric Series): Part 1:
Tyres.
Data Limite: 06/05/2017
ECU/332
Proyecto de la Normativa Técnica
Sanitaria Ecuatoriana para productos
higiénicos de uso industrial y productos de
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higiene grado alimenticio (Draft
Ecuadorian Sanitary Technical Regulation
on hygiene products for industrial use and
food-grade hygiene products).
Data Limite: 17/04/2017
ECU/333
Proyecto de la Normativa Técnica
Sanitaria Ecuatoriana sustitutiva para
alimentos procesados, plantas
procesadoras de alimentos,
establecimientos de distribución,
comercialización, transporte de alimentos
y establecimientos de alimentación
colectiva (Draft Substitute Ecuadorian
Sanitary Technical Regulation on
processed foods, food processing plants,
establishments for the distribution,
marketing and transportation of food, and
mass catering establishments).
Data Limite: 17/04/2017
EU/458
Draft Commission Regulation amending
Annex III to Regulation (EC) No
1223/2009 of the European Parliament
and of the Council on cosmetic products.
Data Limite: 07/05/2017
EU/459
Draft Commission Implementing Decision
pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU)
No 528/2012 of the European Parliament
and of the Council on monitoring traps
containing attractants to insects.
Data Limite: 12/05/2017
EU/460
Proposal for a directive of the European
Parliament and of the Council amending
Directive 2011/65/EU on the restriction of
the use of certain hazardous substances
in electrical and electronic equipment
(COM(2017) 38 final).
Data Limite: 21/06/2017
EU/461
Draft Commission Implementing
Regulation approving active chlorine
released from sodium hypochlorite as an
existing active substance for use in
biocidal products of product-types 1, 2, 3,
4 and 5.
Data Limite: 28/05/2017

EU/462
Draft Commission Implementing
Regulation approving active chlorine
released from calcium hypochlorite as an
existing active substance for use in
biocidal products of product-types 2, 3, 4
and 5.
Data Limite: 28/05/2017
EU/463
Draft Commission Implementing
Regulation approving active chlorine
released from chlorine as an existing
active substance for use in biocidal
products of product-types 2 and 5.
Data Limite: 28/05/2017
EU/464
Draft Commission Implementing
Regulation approving peracetic acid
generated from tetraacetylethylenediamine
and sodium percarbonate as an existing
active substance for use in biocidal
products of product-types 2, 3 and 4.
Data Limite: 28/05/2017
EU/465
Draft Commission Implementing
Regulation approving 2-octyl-isothiazol3(2H)-one as an active substance for use
in biocidal products of product-type 8.
Data Limite: 28/05/2017
EU/466
Draft Commission Implementing
Regulation approving 2-methylisothiazol3(2H)-one as an existing active substance
for use in biocidal products of product-type
11.
Data Limite: 28/05/2017
EU/467
Draft Commission Implementing Decision
not approving 2-methyl-1,2-benzisothiazol3(2H)-one as an active substance for use
in biocidal products of product-type 13.
Data Limite: 28/05/2017
EU/468
Draft Commission Decision amending
Decision 2002/364/EC as regards
requirements for HCV antigen/antibody
combined tests and Nucleic Acid
Amplification techniques in qualitative HIV
assays.
Data Limite: 30/05/2017
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EU/469
Draft Commission Implementing
Regulation concerning the non-approval of
the active substance beta-cypermethrin, 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.
Data Limite: 30/05/2017
EU/470
Draft Commission Directive amending
Annex II to Directive 2000/53/EC of the
European Parliament and of the Council
on end-of life vehicles.
Data Limite: 30/05/2017
FIN/051
Draft Decree of the Ministry of the
Environment on indoor climate and
ventilation in a new building.
Data Limite: 14/05/2017
FIN/052
Draft Government Decree on the
numerical values of coefficients for forms
of energy used in buildings.
Data Limite: 14/05/2017
FIN/053
Decree of the Ministry of the Environment
on Energy Performance of a new Building.
Data Limite: 14/05/2017
GEO/099
Technical Regulation on "Misleading
products, which endanger the health or
safety of consumers" approved by Decree
Government of Georgia 30 December
2016 No. 634.
Data Limite: N/A
GEO/100
Technical Regulation on "Placing on the
market child-resistant lighters and to
prohibit new types lighters" approved by
Decree of the Government of Georgia 30
December 2016 No. 635.
Data Limite: N/A
HUN/033
The Minister of Local Government Decree
No. 22/2009. (VII.23.) on The Rules
Applicable to Obtaining the Certificate of
Fire Safety Conformity.
Data Limite: 11/05/2017

ISR/943
SI 80 - Bituminous felt and cardboard.
Data Limite: 22/05/2017
ISR/944
SI 977 - Two layered polyethylene film for
milk and for liquid milk products.
Data Limite: 22/05/2017
ISR/945
SI 1921 - Pressure regulators for LPG.
Data Limite: 22/05/2017
JAM/055
Jamaican Standard Specification for White
sugar.
Data Limite: 29/04/2017
JPN/548
Designation of "Shitei Yakubutsu"
(designated substances), based on the
provision of the Act on Securing Quality,
Efficacy and Safety of Pharmaceuticals,
Medical Devices, Regenerative and
Cellular Therapy Products, Gene Therapy
Products, and Cosmetics (hereinafter
referred to as the "Act"). (1960, Law
No.145).
Data Limite: N/A
JPN/549
Ministerial ordinance regarding partial
amendment of regulations for Radio
equipment.
Data Limite: 01/05/2017
JPN/550
Amendment to the Poisonous and
Deleterious Substances Designation
Order.
Data Limite: 06/05/2017
JPN/551
Outline of draft amendment of the Food
Labelling Standards concerning the place
of origin labelling of ingredients of
processed foods.
Data Limite: 26/05/2017
JPN/552
An overview of the Act on Promotion of
Use and Distribution of Legally-Harvested
Wood and Wood Products.
Data Limite: N/A
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KAZ/016
Draft amendments No. 2 to the Technical
Regulation of the Customs Union "On
Safety of Milk and Dairy Products" (TR CU
033/2013).
Data Limite: 29/05/2017
KEN/551
KS 104: 2017 Cold rolled steel sections Specification.
Data Limite: 06/05/2017
KEN/552
KS 572: 2017 Specification for hot-rolled
structural steel sections.
Data Limite: 06/05/2017
KEN/553
KS 574: 2017 Steel fabric for
reinforcement of concrete— Specification.
Data Limite: 06/05/2017
KEN/554
KS 2177: 2017 Weld mesh - Specification.
Data Limite: 06/05/2017
KEN/555
KS 2712: 2017 Steel for the reinforcement
of concrete - Weldable reinforcing steel Bar, coil and decoiled product Specification.
Data Limite: 06/05/2017
KEN/556
DEAS 142:2017 Vodka – Specification.
Data Limite: 10/05/2017
KEN/557
DEAS 63:2017 Beer – Specification.
Data Limite: 10/05/2017
KEN/558
FDEAS 138:2013 Still Table Wine –
Specification.
Data Limite: 10/05/2017
KEN/559
DEAS 143:2017 Brandy – Specification.
Data Limite: 10/05/2017
KEN/560
DEAS 109:2017 Portable Spirit –
Specification.
Data Limite: 10/05/2017

KEN/561
FDEAS 139:2013 Fortified Wine –
Specification.
Data Limite: 10/05/2017
KEN/562
DEAS 144:2017 Neutral Spirit –
Specification.
Data Limite: 10/05/2017
KEN/563
DEAS 140:2017 Sparkling Wine –
Specification.
Data Limite: 10/05/2017
KEN/564
DEAS 145:2017 Gin – Specification.
Data Limite: 10/05/2017
KEN/565
DEAS 141:2017 Whisky – Specification.
Data Limite: 10/05/2017
KOR/709
Proposed amendments to the "Regulation
for the Labelling of Livestock Products".
Data Limite: 26/05/2017
MEX/352
Draft amendment to Mexican Official
Standard NOM-022-FITO-1995:
Requirements and specifications to be met
by legal persons for the provision of
phytosanitary treatment services, the title
of which has changed to Mexican Official
Standard NOM-022-SAG/FITO-2016:
Specifications, criteria and phytosanitary
procedures for natural and legal persons
providing phytosanitary treatment
services.
Data Limite: 01/05/2017
MEX/353
Draft amendment to Mexican Official
Standard NOM-003-SSA3-2010 on the
practice of haemodialysis, which is to
become Mexican Official Standard NOM003-SSA3-2016 on the practice of
haemodialysis.
Data Limite: 01/05/2017
MEX/354
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-044-SCFI-2016: Measuring
instruments - Electromechanical watt-hour
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meters - Verification in the field) (will
cancel Mexican Official Standard NOM044-SCFI-2008: Electromechanical watthour meters - Definitions, characteristics
and test methods, published in the Official
Journal on 13 January 2009.
Data Limite: 01/05/2017

TZA/078
DEAS 63 Beer - Specification.
Data Limite: 26/05/2017

MEX/355
Decision of the Energy Regulatory
Commission issuing Emergency Mexican
Official Standard NOM-EM-007-CRE-2017
"Electrical power measurement systems.
Specifications and test methods for
multifunction meters and instrument
transformers".
Data Limite: N/A

TZA/080
DEAS 138: 2013 Still table wine Specification.
Data Limite: 26/05/2017

NIC/151
Nicaraguan Mandatory Technical
Standard (NTON) No. 03 103 – 16: Meat
and meat products. Meat sausages.
Specifications and requirements.
Data Limite: 01/05/2017
NZL/077
Managing microbeads in personal care
products: Consultation document.
Data Limite: 07/05/2017
OMN/293
Draft ministerial decision for Energy
Labelling and Minimum Energy
Performance Requirements For AirConditioners.
Data Limite: 13/05/2017
RUS/082
Draft amendments No. 2 to the Technical
Regulation of the Customs Union "On the
safety of milk and dairy products" (TR CU
033/2013).
Data Limite: 10/05/2017
TPKM/265
Draft Amendment to the Compliance
Approval Regulations on Controlled
Telecommunications Radio-Frequency
Devices.
Data Limite: 21/04/2017
TPKM/266
Draft Regulations Governing the Labelling
of Food Products Sold by Vending
Machines.
Data Limite: 12/05/2017

TZA/079
DEAS 144 Neutral spirit - Specification.
Data Limite: 26/05/2017

TZA/081
DEAS 143 Brandy - Specification.
Data Limite: 26/05/2017
TZA/082
DEAS 109: 2017 Potable spirit specification.
Data Limite: 26/05/2017
TZA/083
DEAS 142 Vodka - Specification.
Data Limite: 26/05/2017
TZA/084
DEAS 139: 2013 Fortified wine Specification.
Data Limite: 26/05/2017
TZA/085
DEAS 146 Rum - Specification.
Data Limite: 26/05/2017
TZA/086
DEAS 141 Whisky - Specification.
Data Limite: 26/05/2017
TZA/087
DEAS 145 Gin - Specification.
Data Limite: 26/05/2017
TZA/088
DEAS 140 Sparkling wine - Specification.
Data Limite: 26/05/2017
UGA/612
DUS 1659:2017, Materials in contact with
food - Requirements for packaging
materials.
Data Limite: 01/05/2017
UGA/613
DUS 1693:2017, Egg powder Specification.
Data Limite: 19/05/2017
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UGA/614
DUS 1672:2017, Copper and copper
alloys - Copper rod, bar and wire for
general electrical purposes Specifications.
Data Limite: 20/05/2017
UGA/615
DUS 1673-1:2017, Steel tubes for nonpressure purposes - Sections for
scaffolding general engineering and
structural applications - Part 1:
Specifications.
Data Limite: 20/05/2017
UGA/616
DUS 1671:2017, Plastic cling wrap film for
food contact use - General requirements.
Data Limite: 20/05/2017

UGA/624
DUS 1684:2017, Plant protein-based
yoghurt - Specification.
Data Limite: 29/05/2017
UGA/625
DUS 573:2017, Shoe polish Specification.
Data Limite: 29/05/2017
UGA/626
DUS 1710:2017, Disinfectants/sanitizers
based on glutaraldehyde for general use Specification.
Data Limite: 30/05/2017
UGA/627
DUS 1709:2017, Disinfectants/sanitizers
based on iodophors - Specification.
Data Limite: 30/05/2017

UGA/617
DUS 1677:2017, Poultry feed premix Specification.
Data Limite: 29/05/2017
UGA/618
DUS 1678:2017, Dairy cattle feed premix Specification.
Data Limite: 29/05/2017
UGA/619
DUS 1702:2017, Macadamia kernels Specification.
Data Limite: 29/05/2017
UGA/620
DUS 1703:2017, Roasted macadamia Specification.
Data Limite: 29/05/2017
UGA/621
DUS 1704:2017, Cashew kernels Specification.
Data Limite: 29/05/2017
UGA/622
DUS 1705:2017, Cashew kernels Roasted - Specification.
Data Limite: 29/05/2017
UGA/623
DUS 1676:2017, Pulse flour Specification.
Data Limite: 29/05/2017
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