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Jornal Oficial da União Europeia 
L 166 – 03 de julho de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/941 da Comissão, de 2 de julho de 2018, 
Que altera o Regulamento (CE) n.º 669/2009 que dá execução ao Regulamento (CE) n.º 
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 e ao Regulamento de Execução (UE) n.º 885/2014 da Comissão PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 167 – 04 de julho de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/949 da Comissão, de 3 de julho de 2018, 
Que altera o Regulamento (CE) n.º 1235/2008 que estabelece normas de execução do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho no que respeita ao regime de importação de 
produtos biológicos de países terceiros PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 169 – 06 de julho de 2018 

Regulamento (UE) 2018/960 da Comissão, de 5 de julho de 2018, 
Que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do 
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de lambda-cialotrina no interior e 
à superfície de certos produtos PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 174 – 10 de julho de 2018 

Regulamento (UE) 2018/969 da Comissão de 9 de julho de 2018, 
Que altera o anexo V do Regulamento (CE) nº 999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho 
no que se refere aos requisitos de remoção das matérias de risco especificadas em pequenos 
ruminantes PDF 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0941&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0949&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0960&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0969&from=EN
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Diário da República 
Nº132 – Série I – 11 de julho de 2018 

Resolução da Assembleia da República n.º 178/2018:  
Recomenda ao Governo que não autorize a comercialização do medicamento veterinário 
Diclofenac PDF 

 

Diário da República 
Nº132 – Série II – 11 de julho de 2018 

Aviso (extrato) n.º 9373/2018:  
Alteração ao caderno de especificações para a produção e comercialização de carne de suíno 
com rótulo Porco.PT PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 176 – 12 de julho de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/982 da Comissão de 11 de julho de 2018, 
Relativo à autorização da preparação de ácido benzoico, formiato de cálcio e ácido fumárico 
como aditivo em alimentos para frangos de engorda e frangas para postura (detentor da 
autorização: Novus Europe N.A./S.V.) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2018/983da Comissão de 11 de julho de 2018, 
Relativo à autorização de ácido benzoico como aditivo em alimentos para espécies menores 
de suínos de engorda ou de reprodução (detentor da autorização: DSM Nutritional Products 
Sp. z o. o.) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 177 – 13 de julho de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/991 da Comissão de 12 de julho de 2018, 
Que autoriza a colocação no mercado de hidrolisado de lisozima da clara de ovo de galinha 
como novo alimento, ao abrigo do Regulamento (UE) 2015/2283 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, e que altera o Regulamento de Execução (UE) 2017/2470 da Comissão PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 183 – 19 de julho de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1018 da Comissão, de 18 de julho de 2018, 
Que autoriza uma extensão da utilização de levedura para panificação (Saccharomyces 
cerevisiae) tratada com UV como novo alimento, ao abrigo do Regulamento (UE) 2015/2283 
do Parlamento Europeu e do Conselho, e que altera o Regulamento de Execução (UE) 
2017/2470 da Comissão PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 185 – 21 de julho de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1032 da Comissão, de 20 de julho de 2018, 
Que autoriza a extensão da utilização de óleo da microalga Schizochytrium sp. como novo 
alimento, ao abrigo do Regulamento (UE) 2015/2283 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
e que altera o Regulamento de Execução (UE) 2017/2470 da Comissão PDF 

 

http://data.dre.pt/eli/resolassrep/178/2018/07/11/p/dre/pt/html
https://dre.pt/application/conteudo/115674416
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0982&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0983&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0991&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1018&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1032&from=PT
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Diário da República 
Nº141 – Série I – 24 de julho de 2018 

Portaria n.º 218/2018:  
Estabelece um regime excecional e temporário aplicável ao pagamento por práticas agrícolas 
benéficas para o clima e para o ambiente (Greening), previsto no regulamento aprovado em 
anexo à Portaria n.º 57/2015, de 27 de fevereiro, na sua atual redação PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 186 – 24 de julho de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1039 da Comissão, de 23 de julho de 2018, 
Relativo à autorização de diacetato de cobre(II) mono-hidratado, carbonato di-hidróxido de 
cobre(II) mono-hidratado, cloreto de cobre(II) di-hidratado, óxido de cobre(II), sulfato de 
cobre(II) penta-hidratado, quelato de cobre(II) e de aminoácidos na forma hidratada, quelato 
de cobre(II) e de hidrolisados de proteínas, quelato de cobre(II) com glicina na forma hidratada 
(sólido) e quelato de cobre(II) com glicina na forma hidratada (líquido) como aditivos em 
alimentos para animais de todas as espécies e que altera os Regulamentos (CE) n.o 
1334/2003, (CE) n.o 479/2006 e (UE) n.o 349/2010 e os Regulamentos de Execução (UE) n.o 
269/2012, (UE) n.o 1230/2014 e (UE) 2016/2261 PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 187 – 24 de julho de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1023 da Comissão, de 23 de julho de 2018, 
Que retifica o Regulamento de Execução (UE) 2017/2470 que estabelece a lista da União de 
novos alimentos PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
C 260 – 24 de julho de 2018 

Decisão da Comissão, de 18 de julho de 2018, 
Sobre a iniciativa de cidadania proposta com o título «Acabar com a fome que afeta 8 % da 
população europeia» PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
C 262 – 25 de julho de 2018 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões — Completar o Programa Legislar Melhor: melhores soluções para 
melhores resultados»[COM(2017) 651 final] (parecer de iniciativa) PDF 

 

Diário da República 
Nº143 – Série I – 26 de julho de 2018 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2018:  
Aprova a Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais PDF 

 

https://dre.pt/application/conteudo/115764794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1039&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1023&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0724(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IE6085&from=PT
https://dre.pt/application/conteudo/115777790

