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Jornal Oficial da União Europeia 
L  45 –  19 de fevereiro de 2015 

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/264 DA COMISSÃO, DE 18/2/2015 PDF 
Relativo à autorização de neo-hesperidina di-hidrocalcona como aditivo em alimentos para ovinos, 
peixes, cães, vitelos e determinadas categorias de suínos (Autorização até 11/3/2025) 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L  56 –  27 de fevereiro de 2015 
 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/307 DA COMISSÃO, DE 26/02/2015 PDF 
Altera o Regulamento de Execução (UE) nº 540/2011 no que se refere às condições de aprovação da 
substância ativa triclopir 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/308 DA COMISSÃO, DE 26/02/2015 PDF 
Altera o Regulamento de Execução (UE) nº  540/2011 no que se refere às condições de aprovação da 
substância ativa isobutirato de Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-ilo 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L  58 –  3 de março de 2015 
 

REGULAMENTO (UE) 2015/327 DA COMISSÃO, DE 2/3/2015 PDF 
Altera o Regulamento (CE) nº 1831/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito 
aos requisitos em matéria de colocação no mercado e de utilização dos aditivos que consistam em 
preparações 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/328 DA COMISSÃO, DE 2/3/2015 PDF 
Altera o Regulamento de Execução (UE) nº 322/2014 no que se refere ao documento de entrada a ser 
utilizado para os alimentos para animais e os géneros alimentícios de origem animal 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L  62 –  6 de março de 2015 
 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/360 DA COMISSÃO, DE 5/3/2015 PDF 
Abre a armazenagem privada de carne de suíno e fixa antecipadamente o montante da ajuda 

 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.045.01.0010.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.045.01.0010.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.045.01.0010.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.056.01.0006.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.056.01.0006.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.056.01.0006.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.056.01.0009.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.056.01.0009.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.056.01.0009.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0046.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0046.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0046.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0046.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0050.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0050.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0050.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.062.01.0016.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.062.01.0016.01.POR
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Jornal Oficial da União Europeia 

L  64 –  7 de março de 2015 
 

RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO (UE) Nº 668/2013 DA COMISSÃO, DE 12/7/2013 PDF 
Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no 
que se refere aos limites máximos de resíduos de 2,4-DB, dimetomorfe, indoxacarbe e piraclostrobina 
no interior e à superfície de determinados produtos  

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L  66 –  11 de março de 2015 
 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/394 DA COMISSÃO, DE 10/03/2015 PDF 
Altera o anexo do Regulamento (UE) nº 37/2010 no que se refere à substância «tulatromicina» 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L  68 –  13 de março de 2015 
 

DIRETIVA (UE) 2015/412 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 11/03/2015 PDF 
Altera a Diretiva 2001/18/CE no que se refere à possibilidade de os Estados-Membros limitarem ou 
proibirem o cultivo de organismos geneticamente modificados (OGM) no seu território 
 
RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO (UE) N.O 517/2011 DA COMISSÃO, DE 25/5/2011 PDF 
Dá execução ao Regulamento (CE) nº 2160/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se 
refere ao objetivo da União Europeia de redução da prevalência de determinados serótipos de 
Salmonella em galinhas poedeiras de Gallus gallus e que altera o Regulamento (CE) n.o 2160/2003 e 
o Regulamento (UE) n.o 200/2010 da Comissão 
 
RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO (UE) Nº 1086/2011 DA COMISSÃO, DE 27/10/2011 PDF 
Altera o anexo II do Regulamento (CE) nº 2160/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho e o anexo 
I do Regulamento (CE) n.o 2073/2005 da Comissão no que diz respeito a Salmonella em carne fresca 
de aves de capoeira  
 
RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO (UE) Nº 200/2012 DA COMISSÃO, DE 8/3/2012 PDF 
Relativo ao objetivo da União de redução de Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium em 
bandos de frangos, tal como previsto no Regulamento (CE) n.o 2160/2003 do Parlamento Europeu e 
do Conselho  
 
RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO (UE) N.O 1190/2012 DA COMISSÃO, DE 12/12/2012 PDF 
Relativo ao objetivo da União de redução de Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium em 
bandos de perus, tal como previsto no Regulamento (CE) n.o 2160/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho  

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L  70 –  14 de março de 2015 
 

RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1114/2014 DA COMISSÃO, DE 
21/10/2014 PDF          
Altera o Regulamento (CE) n.o 2075/2005 que estabelece regras específicas para os controlos 
oficiais de deteção de triquinas na carne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.064.01.0046.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.064.01.0046.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.064.01.0046.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.064.01.0046.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.066.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.066.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0090.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0090.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0090.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0090.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0090.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0090.02.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0090.02.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0090.02.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0090.02.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0090.03.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0090.03.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0090.03.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0090.03.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0091.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0091.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0091.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0091.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.070.01.0065.02.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.070.01.0065.02.POR
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Jornal Oficial da União Europeia 

L  71 –  14 de março de 2015 
 

REGULAMENTO  (UE) 2015/399 DA COMISSÃO DE 25/2/2015 PDF                                                                 
Altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho 
no que se refere aos limites máximos de resíduos de 1,4-dimetilnaftaleno, benfuracarbe, carbofurão, 
carbossulfão, etefão, fenamidona, fenvalerato, fenehexamida, furatiocarbe, imazapir, malatião, 
picoxistrobina, espirotetramato, tepraloxidime e trifloxistrobina no interior e à superfície de certos 
produtos 
 
REGULAMENTO (UE) 2015/400 DA COMISSÃO, DE 25/2/2015 PDF 
Altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho 
no que se refere aos limites máximos de resíduos de óleo de ossos, monóxido de carbono, ciprodinil, 
dodemorfe, iprodiona, metaldeído, metazacloro, óleo parafínico (CAS 64742-54-7), óleos derivados do 
petróleo (CAS 92062-35-6) e propargite no interior e à superfície de certos produtos 
 
REGULAMENTO (UE) 2015/401 DA COMISSÃO, DE 25/2/2015 PDF 
Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no 
que se refere aos limites máximos de resíduos de acetamipride, cromafenozida, ciazofamida, dicamba, 
difenoconazol, fenepirazamina, fluaziname, formetanato, nicotina, penconazol, pimetrozina, 
piraclostrobina, tau-fluvalinato e tebuconazol no interior e à superfície de determinados produtos 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L  74 –  18 de março de 2015 
 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/447 DA COMISSÃO, DE 17/3/2015 PDF   
Relativo à repartição entre entregas e vendas diretas das quotas leiteiras nacionais fixadas para 
2014/2015 no anexo IX do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Conselho 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L 76 – 20 de março de  2015 
 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/465 DA COMISSÃO, DE 19/03/2015 PDF   
Fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades constantes dos pedidos de certificados de 
importação apresentados de 1 a 7 de março de 2015 e que determina as quantidades a acrescentar à 
quantidade fixada para o subperíodo de 1 de julho a 30 de setembro de 2015 no âmbito dos contingentes 
pautais abertos pelo Regulamento (CE) nº 1385/2007 no setor da carne de aves de capoeira 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/466 DA COMISSÃO, DE 19/03/2015 PDF 
Fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades constantes dos pedidos de direitos de 
importação apresentados de 1 a 7 de março de 2015 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo 
Regulamento de Execução (UE) nº 413/2014 para a carne de aves de capoeira originária da Ucrânia 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/467 DA COMISSÃO, DE 19/03/2015 PDF 
Fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades constantes dos pedidos de certificados de 
importação apresentados de 1 a 7 de março de 2015 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo 
Regulamento (CE) nº 533/2007 no setor da carne de aves de capoeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0056.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0056.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0056.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0056.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0056.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0114.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0114.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0114.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0114.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.071.01.0114.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.074.01.0021.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.074.01.0021.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.074.01.0021.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.076.01.0046.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.076.01.0046.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.076.01.0046.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.076.01.0046.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.076.01.0046.01.POR
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 77 – 21 de março de 2015 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/482 DA COMISSÃO, DE 20/03/2015 PDF 
Determina as quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de julho a 30 de 
setembro de 2015 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento de Execução (UE) nº 
412/2014 para os ovos, ovoprodutos e ovalbuminas originários da Ucrânia 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/483 DA COMISSÃO, DE 20/03/2015 PDF 
Determina as quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de julho a 30 de 
setembro de 2015 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento (CE) nº 1384/2007 para 
a carne de aves de capoeira originária de Israel 

 

Jornal Oficial da União Europeia  
L 78 – 24 de março de  2015 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/489 DA COMISSÃO, DE 23/03/2015 PDF 
Relativo à autorização de selenometionina produzida por Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 como 
aditivo em alimentos para animais de todas as espécies 
(Autorização até 13/04/2025) 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 79 – 25 de março de  2015 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/502 DA COMISSÃO, DE 24/03/2015 PDF 
Relativo à autorização da preparação de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 como aditivo em 
alimentos para vacas leiteiras (detentor da autorização: Micro Bio-System Ltd  
(Autorização até 14/04/2025) 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 82 – 27 de março de  2015 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/517 DA COMISSÃO, DE 26/3/2015 PDF 
Altera o Regulamento (CE) nº 595/2004 que estabelece regras de execução do Regulamento (CE) 
nº 1788/2003 do Conselho que institui uma imposição no setor do leite e dos produtos lácteos  
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/518 DA COMISSÃO, DE 26/3/2015 PDF 
Relativo à autorização da preparação de Enterococcus faecium NCIMB 10415 como aditivo em alimentos 
para frangas para postura, espécies menores de aves de capoeira de engorda e espécies menores de 
aves de capoeira para postura e que altera o Regulamento de Execução (UE) nº 361/2011 no que diz 
respeito à compatibilidade com coccidiostáticos (detentor da autorização: DSM Nutritional Products Ltd., 
representada por DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) 
(Autorização até 16/4/2025) 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 84 – 28 de março de  2015 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/525 DA COMISSÃO, DE 27/3/2015 PDF 
Altera o anexo I do Regulamento (CE) nº 669/2009 que dá execução ao Regulamento (CE) nº 882/2004 
do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos controlos oficiais reforçados na importação 
de certos alimentos para animais e géneros alimentícios de origem não animal 

 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.082.01.0073.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.082.01.0073.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.082.01.0073.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.082.01.0075.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.082.01.0075.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.082.01.0075.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.082.01.0075.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.082.01.0075.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.082.01.0075.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.084.01.0023.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.084.01.0023.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.084.01.0023.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.084.01.0023.01.POR
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Diário da República 
I Série  – nº 35 -  19 de fevereiro de 2015 

 
PORTARIA N.º 42/2015 PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar 
Estabelece as normas regulamentares aplicáveis à atividade de detenção e produção pecuária, ou 
atividades complementares, de bovinos, ovinos, caprinos e cervídeos e revoga a Portaria n.º 638/2009, 
de 9 de junho 

 

Diário da República 
II Série  – nº 36 -  20 de fevereiro de 2015 

 
DESPACHO NORMATIVO N.º 6/2015 PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura:  
Estabelece os requisitos legais de gestão e as normas mínimas para as boas condições agrícolas e 
ambientais das terras no âmbito da condicionalidade 

 

 
Diário da República 

Nº 39 – I Série –  25 de fevereiro de 2015 
PORTARIA N.º 50/2015 PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar 
Estabelece o regime de aplicação dos apoios n.os 7.4, «Conservação do solo», 7.5, «Uso eficiente da 
água», 7.6, «Culturas permanentes tradicionais», 7.7, «Pastoreio extensivo», 7.9, «Mosaico 
agroflorestal», e 7.12, «Apoio agroambiental à apicultura», da medida n.º 7, «Agricultura e recursos 
naturais», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 

 

Diário da República 
Nº 41 – I Série – Suplemento -  2 de março de 2015 

 
PORTARIA N.º 57-A/2015  PDF 
Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Economia 
Adota o regulamento específico do domínio da Competitividade e Internacionalização 

 

Diário da República 
Nº 42 – I Série –  2 de março de 2015 

 
PORTARIA N.º 58/2015 PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar 
Estabelece o regime de aplicação do apoio 7.10.2, «Manutenção das galerias ripícolas», inseridas no 
apoio n.º 7.10, «Silvoambientais», da medida n.º 7 «Agricultura e Recursos Naturais», do Programa de 
Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020 

 

Diário da República 
Nº 47 – I Série –  9 de março de 2015 

 
PORTARIA N.º 68/2015  PDF  
Ministérios da Economia, do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e da Agricultura e do 
Mar 
Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de regularização, de alteração e ou 
ampliação, de estabelecimentos e explorações de atividades industriais, pecuárias, de operações de 
gestão de resíduos, de revelação e aproveitamento de massas minerais, de aproveitamento de depósitos 
minerais e instalações de resíduos da indústria extrativa 

 
 
 
 

https://dre.pt/application/file/66536647
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/494531/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/66622102
https://dre.pt/application/file/66696177
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Diário da República 
Nº 52 – I Série (2º Suplemento) –  12 de março de 2015 

 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 11-C/2015 PDF 
Presidência do Conselho de Ministros 
Aprova o Plano Nacional de Gestão de Resíduos para o horizonte 2014-2020 

 

Diário da República 
Nº 53 – I Série –  17 de março de 2015 

 
LEI N.º 21/2015 PDF 
Assembleia da República 
Autoriza o Governo a alterar a Lei n.º 7/2008, de 15 de fevereiro, que estabelece as bases do ordenamento 
e da gestão sustentável dos recursos aquícolas das águas interiores e define os princípios reguladores 
das atividades da pesca e da aquicultura nessas águas 

 

Diário da República 
Nº 49 – II Série –  11 de março de 2015 

 
DESPACHO N.º 2591/2015 PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
Recolha, armazenamento ou confinamento, transporte e eliminação de cadáveres de suíno e outros 
subprodutos resultantes da atividade suinícola 

 

https://dre.pt/application/file/66763017
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/247981/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/66710794

