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Diário da República 
Nº 68 – I Série – 06 de abril de 2018 

Portaria n.º 95/2018: 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 330-A/2017, de 31 de outubro, que cria uma linha de crédito 
garantida, denominada «Linha de crédito garantida para minimização dos efeitos da seca 2017 — 
Alimentação Animal» PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 087 – 03 de abril de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/521 da Comissão de 28 de março de 2018, 
Que altera o Regulamento (CE) nº 1296/2008, que estabelece normas de execução dos contingentes 
pautais de importação, respetivamente, de milho e de sorgo em Espanha e de milho em Portugal PDF 

 

Diário da República 
Nº 69 – II Série – 16 de abril de 2018 

Despacho n.º 3806/2018: 
Normas transitórias para Biocidas de Uso Veterinário PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 092 – 10 de abril de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/555 da Comissão de 9 de abril de 2018, 
Relativo a um programa de controlo coordenado plurianual da União para 2019, 2020 e 2021, destinado 
a garantir o respeito dos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos 
alimentos de origem vegetal e animal e a avaliar a exposição dos consumidores a estes resíduos PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 102 – 23 de abril de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/613 da Comissão de 20 de abril de 2018, 
Que aprova o PHMB (1415; 4.7) como substância ativa existente para utilização em produtos biocidas 
dos tipos 2 e 4 PDF 

Decisão de Execução (UE) 2018/619 da Comissão de 20 de abril de 2018, 
Relativa à não aprovação do PHMB (1415; 4.7) como substância ativa existente para utilização em 
produtos biocidas dos tipos 1, 5 e 6 PDF 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/114988989/details/maximized?dataPublicacao=2018-04-06&types=DR&search=Pesquisar&dreId=114988975
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0521&from=PT
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/115116038/details/4/maximized?search=Pesquisar&dataPublicacao=2018-04-16&types=DR&dreId=115115975
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0555&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0613&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0619&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 110 – 30 de abril de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/659 da Comissão de 12 de abril de 2018, 
Relativo às condições para a entrada na União de equídeos vivos e de sémen, óvulos e embriões de 
equídeos PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0659&from=PT

