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Diário da República 
Nº147 – Série I – 01 de agosto de 2018 

Portaria n.º 221/2018, 
Estabelece a forma de transmissão e o conteúdo da informação relativa ao autocontrolo da 
monitorização em contínuo e pontual das emissões de poluentes para o ar, bem como a 
informação a reportar anualmente PDF 

 
 

Diário da República 
Nº150 – Série I – 06 de agosto de 2018 

Portaria n.º 225/2018, 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 118/2018, de 30 de abril, que estabelece o regime 
de aplicação da operação 3.1.2, «Investimento de jovens agricultores na exploração agrícola», 
integrada na ação 3.1, «Jovens agricultores», da medida 3, «Valorização da produção 
agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado 
por PDR 2020 PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 194 – 31 de julho de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1079 da Comissão, de 30 de julho de 2018, 
Relativo à autorização de uma preparação de Bacillus subtilis DSM 28343 como aditivo em 
alimentos para leitões desmamados (detentor da autorização Lactosan GmbH & Co. KG) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1080 da Comissão, de 30 de julho de 2018, 
Relativo à autorização da preparação de Bacillus subtilis DSM 29784 como aditivo em 
alimentos para espécies menores de aves de capoeira de engorda e criadas para postura 
(detentor da autorização Adisseo France SAS) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1081 da Comissão, de 30 de julho de 2018, 
Relativo à autorização da preparação de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) como aditivo 
em alimentos para suínos de engorda (detentor da autorização Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, 
representado por Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office PDF 

 
 

https://dre.pt/application/conteudo/115845096
https://dre.pt/application/conteudo/115924018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1079&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1080&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1081&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 195 – 01 de agosto de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1090 da Comissão, de 31 de julho de 2018, 
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-xilanase e endo-1,3(4)-beta-
glucanase produzida por Komagataella pastoris (CBS 25376) e Komagataella pastoris (CBS 
26469) como aditivo em alimentos para frangos de engorda, frangas criadas para postura, 
perus de engorda, todas as espécies aviárias criadas para postura ou para reprodução, leitões 
desmamados e espécies menores de suínos (desmamados) (detentor da autorização Kaesler 
Nutrition GmbH) PDF 

 
 

Diário da República 
Nº151 – Série I – 07 de agosto de 2018 

Decreto-Lei n.º 64/2018, 
Consagra o estatuto da agricultura familiar PDF 

 
 

Diário da República 
Nº153 – Série I – 09 de agosto de 2018 

Lei n.º 43/2018, 
Prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais, alterando o Estatuto dos Benefícios 
Fiscais PDF 

 
 

Diário da República 
Nº155 – Série I – 13 de agosto de 2018 

Resolução da Assembleia da República n.º 270/2018, 
Recomenda ao Governo medidas que promovam o acesso a produtos da agricultura de 
produção local às cantinas públicas PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 203 – 10 de agosto de 2018 

Decisão de Execução (UE) 2018/1109 da Comissão, de 1 de agosto de 2018, 
Que renova a autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam 
constituídos por, ou sejam produzidos a partir de milho geneticamente modificado 59122 (DAS-
59122-7) nos termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho [notificada com o número C(2018) 4978] PDF 

Decisão de Execução (UE) 2018/1110 da Comissão, de 3 de agosto de 2018, 
Que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou 
produzidos a partir de milho geneticamente modificado 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e 
de milho geneticamente modificado combinando dois ou três dos eventos únicos 1507, 59122, 
MON 810 e NK603, e que revoga as Decisões 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE 
[notificada com o número C(2018) 4937] PDF 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1090&from=PT
https://dre.pt/application/conteudo/115933868
https://dre.pt/application/conteudo/115946548
https://dre.pt/application/conteudo/116029392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1109&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1110&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 203 – 10 de agosto de 2018 

Decisão de Execução (UE) 2018/1111 da Comissão, de 3 de agosto de 2018, 
Que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou 
produzidos a partir de milho geneticamente modificado MON 87427 × MON 89034 × NK603 
(MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e de milho geneticamente modificado que 
combina dois dos eventos MON 87427, MON 89034 e NK603, e que revoga a Decisão 
2010/420/UE [notificada com o número C(2018) 5014] PDF 

Decisão de Execução (UE) 2018/1112 da Comissão, de 3 de agosto de 2018, 
Que renova a autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam 
constituídos por, ou produzidos a partir de milho geneticamente modificado GA21 (MON-
ØØØ21-9) nos termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho [notificada com o número C(2018) 5020] PDF 

Decisão de Execução (UE) 2018/1113 da Comissão, de 3 de agosto de 2018, 
Que renova a autorização de colocação no mercado de géneros alimentícios e alimentos para 
animais produzidos a partir de beterraba geneticamente modificada H7-1 (KM-ØØØH71-4) nos 
termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho [notificada 
com o número C(2018) 5029] PDF 

 
 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
C 283 – 10 de agosto de 2018 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões — O futuro da alimentação e da agricultura[COM(2017) 713 final] PDF 

 
 
 

Diário da República 
Nº159 – Série I – 20 de agosto de 2018 

Declaração de Retificação n.º 26/2018: 
Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2018, de 26 de julho, que cria o 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional publicada no Diário da República, 1.ª 
série, n.º 143, de 26 de julho de 2018 PDF 

Declaração de Retificação n.º 27/2018: 
Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2018, de 26 de julho, que aprova a 
Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais, publicada no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 143, de 26 de julho de 2018 PDF 

 
 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 204 – 13 de agosto de 2018 

Decisão de Execução (UE) 2018/1147 da Comissão de 10 de agosto de 2018, 
Que estabelece conclusões relativas às melhores técnicas disponíveis (MTD) para tratamento 
de resíduos, nos termos da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 
[notificada com o número C(2018) 5070] PDF 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1111&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1112&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1113&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE0162&from=PT
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/116108103/details/maximized?dataPublicacao=2018-08-20&advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&types=DR&dreId=116108096
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/116108104/details/maximized?dataPublicacao=2018-08-20&advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&types=DR&dreId=116108096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1147&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 221 – 31 de agosto de 2018 

Retificação da Decisão de Execução (UE) 2018/1109 da Comissão de 1 de agosto de 
2018, 
Que renova a autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam 
constituídos por, ou sejam produzidos a partir de milho geneticamente modificado 59122 (DAS-
59122-7) nos termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (JO L 203 de 10.8.2018) PDF 
 

Retificação da Decisão de Execução (UE) 2018/1110 da Comissão de 3 de agosto de 
2018, 
Que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou 
produzidos a partir de milho geneticamente modificado 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e 
de milho geneticamente modificado combinando dois ou três dos eventos únicos 1507, 59122, 
MON 810 e NK603, e que revoga as Decisões 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE (JO 
L 203 de 10.8.2018) PDF 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1109R(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1110R(01)&from=PT

