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Diário de República 

Nº 217 – I Série – 5 de novembro de 2015 
 

Portaria n.º 398/2015 
Estabelece os elementos que devem instruir os procedimentos ambientais previstos no regime de 
Licenciamento Único de Ambiente, para a atividade pecuária PDF 
 

 

 
Diário de República 

Nº 219 – I Série – 9 de novembro de 2015 
 

Portaria n.º 402/2015 
Estabelece o regime de aplicação da ação n.º 1.1 «Grupos Operacionais», da medida n.º 1, 
«Inovação», integrada na área n.º 1, «Inovação e Conhecimento» do Programa de Desenvolvimento 
Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020 PDF 
 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 
L 302 – 19 de novembro de 2015 

 
Regulamento (UE) 2015/2075 da Comissão de 18 de novembro de 2015, 
Que 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 abamectina, desmedifame, diclorprope-P, 
haloxifope-P, orizalina e fenemedifame no interior e à superfície de determinados produtos PDF 
 

 

 
Diário de República 

Nº 231 – I Série – 25 de novembro de 2015 
 
Portaria n.º 409/2015 
Primeira alteração à Portaria n.º 57/2015, de 27 de fevereiro, que aprova o Regulamento de aplicação 
dos regimes de pagamento base, pagamento por práticas agrícolas benéficas para o clima e para o 
ambiente, pagamento para os jovens agricultores, pagamento específico para o algodão e regime de 
pequena agricultura PDF 
 

 
 

https://dre.pt/application/file/70920147
https://dre.pt/application/file/70948424
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:302:FULL&from=PT
https://dre.pt/application/file/71100719
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 314 – 1 de dezembro de 2015 

 
Decisão de Execução (UE) 2015/2217 da Comissão de 27 de novembro de 2015, 
relativa a medidas destinadas a prevenir a introdução na União do vírus da febre aftosa a partir da Líbia 
e de Marrocos [notificada com o número C(2015) 8223] PDF 
 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:314:FULL&from=PT

