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Diário da República 
Nº 001 – II Série – 02 de janeiro de 2018 

Despacho n.º 50/2018:  
Concede a Medalha de Honra da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural ao Grupo Lusiaves, 
em reconhecimento pelo valioso e excecional contributo para o desenvolvimento e valorização do 
setor agroalimentar nacional PDF 

 

Diário da República 
Nº 004 – II Série – 04 de janeiro de 2018 

Despacho Normativo n.º 1/2018: 
Procede à segunda alteração ao Despacho Normativo n.º 1-C/2016, de 11 de fevereiro, alterado pelo 
Despacho Normativo n.º 12/2016, de 7 de novembro, que estabelece o regime de certificação 
ambiental no âmbito das práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente (Greening) PDF 

 

Diário da República 
Nº 010 – I Série – 15 de janeiro de 2018 

Resolução da Assembleia da República n.º 11/2018: 
Recomenda ao Governo que avalie e identifique o impacto dos incêndios florestais sobre os recursos 
naturais e adote uma estratégia para a recuperação das áreas afetadas que inclua medidas de apoio 
à pecuária e às raças autóctones, bem como à silvicultura vocacionada para a plantação de carvalhos, 
castanheiros e outras folhosas PDF  

Resolução da Assembleia da República n.º 12/2018: 
Recomenda ao Governo que tome medidas para apoiar os agricultores e os produtores de raças 
autóctones, afetados pelos incêndios florestais de 2017 PDF 

 

Diário da República 
Nº 007 – II Série – 10 de janeiro de 2018 

Despacho Normativo n.º 2/2018: 
Procede à sexta alteração ao despacho normativo n.º 14/2014, de 29 de outubro, alterado pelos 
despachos normativos n.os 4/2015, de 27 de janeiro, 1-A/2016, de 11 de fevereiro, 5/2016, de 13 de 
julho, 11-B/2016, de 31 de outubro, e 1-A/2017 de 27, de fevereiro, que estabelece as normas 
complementares de execução dos regimes de apoio associado «animais» PDF 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114429374/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114429286
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/114459838/details/2/maximized?search=Pesquisar&dataPublicacao=2018-01-04&types=DR&dreId=114459816
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114521163/details/maximized?serie=I&dreId=114521154
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114521164/details/maximized?serie=I&dreId=114521154
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/114501478/details/5/maximized?search=Pesquisar&dataPublicacao=2018-01-10&types=DR&dreId=114493097
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 014 – 19 de janeiro de 2018 

Regulamento (UE) 2018/79 da Comissão de 18 de janeiro de 2018, 
Que altera o Regulamento (UE) nº 10/2011 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica 
destinados a entrar em contacto com os alimentos PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 016 – 20 de janeiro de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/83 da Comissão de 19 de janeiro de 2018, 
Que altera o anexo I do Regulamento (UE) nº 605/2010 no que diz respeito à lista de países terceiros 
ou partes de países terceiros a partir dos quais é autorizada a introdução na União Europeia de 
remessas de leite cru, produtos lácteos, colostro e produtos à base de colostro PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 020 – 25 de janeiro de 2018 

Decisão de Execução (UE) 2018/114 da Comissão de 16 de janeiro de 2018, 
Que altera a Decisão 2009/11/CE, que autoriza métodos de classificação das carcaças de suínos em 
Espanha [notificada com o número C(2018) 87] PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 022 – 26 de janeiro de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/129 da Comissão de 25 de janeiro de 2018, 
Relativo à autorização de L-arginina produzida por Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 como 
aditivo em alimentos para animais de todas as espécies PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2018/130 da Comissão de 25 de janeiro de 2018, 
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-xilanase (EC 3.2.1.8) produzida por 
Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) como aditivo em alimentos para suínos de engorda (detentor 
da autorização Berg e Schmidt GmbH Co. KG) PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0079&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0083&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0114&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0129&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0130&from=PT

