
Legislação (nacional e comunitária) – novembro 2014 Página 1 

 

 

 

 
 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  308 – 29  de outubro de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº 1146/2014 DA COMISSÃO, DE 23/10/2014 PDF 
Altera os anexos II, III, IV e V do Regulamento (CE) nº  396/2005 do Parlamento Europeu e do 
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de antraquinona, benfluralina, bentazona, 
bromoxinil, clortalonil, famoxadona, imazamox, brometo de metilo, propanil e ácido sulfúrico no interior e 
à superfície de determinados produtos 
 
REGULAMENTO (UE) Nº 1148/2014 DA COMISSÃO, DE 28/10/2014 PDF 
Altera os anexos II, VII, VIII, IX e X do Regulamento (CE) nº  999/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece regras para a prevenção, o controlo e a erradicação de determinadas 
encefalopatias espongiformes transmissíveis 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  311 – 31  de outubro de 2014 

 
DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO 2014/759/UE, DE 29/10/2014 PDF 
Altera o anexo III da Decisão 2007/777/CE no que diz respeito aos requisitos de sanidade animal em 
matéria de triquinas incluídos no modelo de certificado veterinário para as importações na União de 
determinados produtos à base de carne derivados de suínos domésticos 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  313 – 31  de outubro de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº1150/2014 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE  
29/10/2014 PDF 
Altera o Regulamento (UE) nº 374/2014 relativo à redução ou à eliminação de direitos aduaneiros sobre 
as mercadorias originárias da Ucrânia 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.308.01.0003.01.POR
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.308.01.0066.01.POR
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Jornal Oficial da União Europeia 
L  314 – 31  de outubro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº  1164/2014 DA COMISSÃO, DE 31/10/2014 PDF 
Altera o Regulamento de Execução (UE) nº  411/2014 relativo à abertura e modo de gestão de um 
contingente pautal da União para a importação de carne de bovino fresca e congelada originária da 
Ucrânia 
 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1165/2014 DA COMISSÃO, DE 31/10/2014 PDF 
Altera o Regulamento (CE) nº 2535/2001 no que diz respeito à gestão dos contingentes pautais para os 
produtos lácteos originários da Ucrânia 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1166/2014 DA COMISSÃO, DE 31/10/2014 PDF 
Altera o Regulamento de Execução (UE) nº 412/2014 relativo à abertura e modo de gestão de 
contingentes pautais da União para a importação de ovos, ovoprodutos e ovalbuminas originários da 
Ucrânia 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.O 1167/2014 DA COMISSÃO, DE 31/10/2014 PDF 
Altera o Regulamento de Execução (UE) nº 413/2014 relativo à abertura e modo de gestão de 
contingentes pautais da União para a importação de carne de aves de capoeira originária da Ucrânia 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1168/2014 DA COMISSÃO, DE 31/10/2014 PDF 
Altera o Regulamento de Execução (UE) nº 414/2014 relativo à abertura e modo de gestão de 
contingentes pautais da União para a importação de carne de suíno fresca e congelada originária da 
Ucrânia 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1169/2014 DA COMISSÃO, DE 31/10/2014 PDF 
Altera o Regulamento de Execução (UE) nº 416/2014 relativo à abertura e modo de gestão de 
contingentes pautais para a importação de determinados cereais originários da Ucrânia  

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  316 – 4 de novembro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1186/2014 DA COMISSÃO, DE 3/11/2014 PDF 
Fixa os direitos de importação no setor dos cereais aplicáveis a partir de 4 de novembro de 2014 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  325 – 8  de novembro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1206/2014 DA COMISSÃO, DE 7/11/2014 PDF 
Fixa os direitos de importação no setor dos cereais aplicáveis a partir de 8 de novembro de 2014 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  329 – 14  de novembro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1218/2014 DA COMISSÃO, DE 13/11/2014 PDF 
Altera os anexos I e II do Regulamento (UE) nº 206/2010 no que diz respeito aos requisitos de sanidade 
animal em matéria de triquinas incluídos no modelo de certificado veterinário para as importações na 
União de suínos domésticos destinados a reprodução, rendimento ou abate e de carne fresca desses 
animais 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0001.01.POR
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0007.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0007.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0007.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0012.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0012.01.POR
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0017.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0017.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0017.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0023.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0023.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0023.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0023.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0028.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0028.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.314.01.0028.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.316.01.0064.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.316.01.0064.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.325.01.0014.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.325.01.0014.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.329.01.0020.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.329.01.0020.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.329.01.0020.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.329.01.0020.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.329.01.0020.01.POR
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Jornal Oficial da União Europeia 
L  331 – 18  de novembro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1230/2014 DA COMISSÃO, DE 17/11/2014  PDF 
Relativo à autorização de bilisinato de cobre como aditivo em alimentos para animais de todas as 
espécies (autorização até 8/12/2024) 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  332 – 19  de novembro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1236/2014 DA COMISSÃO, DE 18/11/2014 PDF 
Relativo à autorização de L-valina produzida por Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) como 
aditivo em alimentos para animais de todas as espécies (autorização até 9/12/2024) 
 
DECISÃO DE EXECUÇÃO 2014/807/UE, DA COMISSÃO 2014/807/UE, DE 17/11/2014 PDF 
Relativa a determinadas medidas de proteção provisórias contra a gripe aviária de alta patogenicidade 
do subtipo H5 no Reino Unido [notificada com o número C(2014) 8751] 
 
DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO 2014/808/UE, 2014/808/UE, DE 17/11/2014 PDF 
Relativa a determinadas medidas de proteção provisórias contra a gripe aviária de alta patogenicidade 
do subtipo H5N8 nos Países Baixos  

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  335 – 22  de novembro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1249/2014 DA COMISSÃO, DE 21/11/2014 PDF 
Relativo à autorização de inositol como aditivo em alimentos para peixes e crustáceos 
(Autorização até 12/12/2014) 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  336 – 22  de novembro de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº 1209/2014 DA COMISSÃO, DE 29/10/2014 PDF 
Altera o Regulamento (CE) nº  451/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma 
nova classificação estatística de produtos por atividade (CPA) e revoga o Regulamento (CEE) 
nº 3696/93 do Conselho  

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  341 – 27 de novembro de 2014 

 
REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 1263/2014 DA COMISSÃO, DE 26/11/2014 PDF 
Prevê uma ajuda temporária e excecional aos produtores de leite da Estónia, da Letónia e da Lituânia 

 

Diário da República 
I Série nº 210 –  3 de novembro de 2014 

 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 59/2014 PDF 
Presidência do Conselho de Ministros  
Cria a estrutura de missão para o Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020) 

 

Diário da República 
I Série nº 214 –  5 de novembro de 2014 

 
DECRETO-LEI N.º 165/2014 PDF 
No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 45/2014, de 16 de julho, estabelece, com 
caráter extraordinário, o regime de regularização e de alteração e ou ampliação de estabelecimentos e 
explorações de atividades industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de explorações 
de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão territorial e ou condicionantes ao uso do solo 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0018.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0018.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0018.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.332.01.0026.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.332.01.0026.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.332.01.0026.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.332.01.0041.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.332.01.0041.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.332.01.0041.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.332.01.0044.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.332.01.0044.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.332.01.0044.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.335.01.0007.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.335.01.0007.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.336.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.336.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.336.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.336.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.341.01.0003.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.341.01.0003.01.POR
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Diário da República 
I Série nº 218  – 11  de novembro de 2014 

 
PORTARIA N.º 230/2014 PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar  
Estabelece o regime de aplicação da ação 3.2, «Investimento na exploração agrícola» e da ação 3.3, 
«Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas» da Medida 3, «Valorização 
da produção agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, designado por PDR 
2020 

 

Diário da República 
I Série nº 229 - 26  de novembro de 2014 

 
PORTARIA N.º 247/2014  PDF 
Estabelece os valores das taxas devidas pela análise do plano de monitorização de emissões e de 
dados toneladas-quilómetro, bem como pela respetiva atualização, no âmbito do comércio de licenças 
de emissão de gases com efeito de estufa na União Europeia 

 

 Diário da República 
II Série nº 211 –  31 de outubro de 2014 

 
DESPACHO N.º 13279-F/2014 PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar 
Nomeação da gestora, gestora adjunta e secretários técnicos da autoridade de gestão do PDR 2020 

 

 

https://dre.pt/application/file/58820017
https://dre.pt/application/file/59039727

