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Jornal Oficial da União Europeia 
L 171 – 04 de julho de 2017 

Regulamento Delegado (UE) 2017/1182 da Comissão de 20 de abril de 2017, 
Que complementa o Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho 
no respeitante às grelhas da União para a classificação de carcaças de bovinos, de suínos e 
de ovinos e à comunicação dos preços de mercado de determinadas categorias de carcaças 
e de animais vivos PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1184 da Comissão de 20 de abril de 2017, 
Que estabelece as normas de execução do Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho no respeitante às grelhas da União para a classificação de carcaças 
de bovinos, de suínos e de ovinos e à comunicação dos preços de mercado de determinadas 
categorias de carcaças e de animais vivos PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 173 – 06 de julho de 2017 

Decisão de Execução (UE) 2017/1207 da Comissão de 4 de julho de 2017, 
Que renova a autorização para a colocação no mercado de produtos de milho geneticamente 
modificado MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) nos termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [notificada com o número C(2017) 4453] PDF 

Decisão de Execução (UE) 2017/1209 da Comissão de 4 de julho de 2017, 
Que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, 
ou produzidos a partir de milho geneticamente modificado Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × 
GA21 e milho geneticamente modificado combinando dois, três ou quatro dos eventos Bt11, 
59122, MIR604, 1507 e GA21, em conformidade com o Regulamento (CE) nº 1829/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais 
geneticamente modificados [notificada com o número C(2017) 4460] PDF 

 

Diário da República 
Nº 130 – I série – I suplemento – 07 de julho de 2017 

Decreto-Lei n.º 81-A/2017: 
Cria o fundo de apoio à revitalização das áreas afetadas pelos incêndios ocorridos no mês 
de junho de 2017 nos concelhos de Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão 
Grande PDF 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1182&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1184&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1207&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1209&from=PT
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107648921/details/maximized?dataPublicacao=2017-07-07&types=DR&search=Pesquisar&dreId=107648919
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Diário da República 
Nº 132 – I série – 11 de julho de 2017 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2017: 
Aprova a Estratégia Nacional de Educação Ambiental PDF 

 

Diário da República 
Nº 133 – I série – I suplemento – 12 de julho de 2017 

Presidência do Conselho de Ministros 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2017: 
Aprova a adoção de medidas de carácter extraordinário para fazer face aos danos 
provocados pelos incêndios ocorridos entre os dias 17 e 21 de junho de 2017 nos municípios 
de Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, 
Penela e Sertã PDF 

 

Diário da República 
Nº 132 – II série – 11 de julho de 2017 

Despacho n.º 6097/2017: 
Cria a Comissão de Acompanhamento da Seca 2017, adiante designada «Comissão Seca 
2017», que tem como missão identificar os problemas, acompanhar a evolução da atual 
situação de seca em Portugal Continental, na sua dimensão agrícola e a execução de 
medidas tendentes à minimização dos seus impactes negativos PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 182 – 13 de julho de 2017 

Regulamento (UE) 2017/1261 da Comissão de 12 de julho de 2017, 
Que altera o Regulamento (UE) nº 142/2011 no que diz respeito a um método alternativo para 
o processamento de certas gorduras animais fundidas PDF 

Regulamento (UE) 2017/1262 da Comissão de 12 de julho de 2017, 
Que altera o Regulamento (UE) nº 142/2011 no que respeita à utilização de chorume de 
animais de criação como combustível em instalações de combustão PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 183 – 14 de julho de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1269 da Comissão de 13 de julho de 2017, 
Que altera o Regulamento de Execução (UE) 2015/949 no que respeita à retirada de 
amendoins provenientes dos Estados Unidos da América da lista de controlos prévios à 
exportação aprovados no que se refere às aflatoxinas PDF 

 

Diário da República 
Nº 138 – I série – 19 de julho de 2017 

Resolução da Assembleia da República n.º 153/2017: 
Recomenda ao Governo que promova uma campanha de divulgação dos seguros agrícolas 
e o aumento de cobertura dos seguros especiais PDF 

 
 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107669156/details/maximized?dataPublicacao=2017-07-11&types=DR&search=Pesquisar&dreId=107669152
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107685594/details/maximized?dataPublicacao=2017-07-12&types=DR&search=Pesquisar&dreId=107685592
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107665828/details/3/maximized?search=Pesquisar&dataPublicacao=2017-07-11&types=DR&dreId=107665776
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1261&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1262&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1269&from=PT
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107709505/details/maximized?dataPublicacao=2017-07-19&types=DR&search=Pesquisar&dreId=107709501
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Diário da República 
Nº 140 – I série – 21 de julho de 2017 

Resolução da Assembleia da República n.º 162/2017: 
Recomenda ao Governo que tome medidas para promoção e valorização da produção de 
leite de pequenos ruminantes PDF 

 

Diário da República 
Nº 141 – II série – 24 de julho de 2017 

Despacho n.º 6399/2017: 
Reconhece a existência de uma situação de seca severa (agrometeorológica) no território 
continental, desde o dia 30 de junho de 2017, que consubstancia um fenómeno climático 
adverso, com repercussões negativas na atividade agrícola PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 185 – 18 de julho de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1328 da Comissão de 17 de julho de 2017, 
Que altera o Regulamento (UE) nº 642/2010 que estabelece as normas de execução do 
Regulamento (CE) nº 1234/2007 do Conselho no que respeita aos direitos de importação no 
setor dos cereais PDF 

 

Diário da República 
Nº 142 – I série – 25 de julho de 2017 

Resolução da Assembleia da República n.º 166/2017: 
Recomenda ao Governo o reforço dos seus serviços de apoio, acompanhamento e 
aconselhamento agrícola e o estabelecimento de uma adequada rede de laboratórios e 
estações agronómicas PDF 
 
Portaria n.º 223-A/2017: 
Procede à segunda alteração à Portaria n.º 199/2015, de 6 de julho, que estabelece o regime 
de aplicação do apoio 6.2.2, «Restabelecimento do potencial produtivo», inserido na ação n.º 
6.2, «Prevenção e restabelecimento do potencial produtivo», da medida n.º 6, «Gestão do 
risco e restabelecimento do potencial produtivo», do Programa de Desenvolvimento Rural do 
Continente, abreviadamente designado por PDR 2020 PDF 
 

 
 
 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107725082/details/maximized?dataPublicacao=2017-07-21&types=DR&search=Pesquisar&dreId=107725080
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107725162/details/2/maximized?serie=II&dreId=107725126
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1328&from=PT
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107745744/details/maximized?serie=I&day=2017-07-25&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107731427/details/normal?q=portaria+223-a

