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Diário da República  
 N.º 152 – I Série – 09 de agosto de 2016 

Portaria n.º 219/2016:  
Fixa a superfície máxima resultante do redimensionamento de explorações agrícolas com 
vista à melhoria da estruturação fundiária da exploração e a unidade de cultura PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 215 – 10 de agosto de 2016 

Retificação do Regulamento de Execução (UE) 2016/561 da Comissão, de 11 de abril 
de 2016, que altera o anexo IV do Regulamento de Execução (UE) nº 577/2013 no que diz 
respeito ao modelo de certificado sanitário para a circulação de cães, gatos e furões para um 
Estado-Membro a partir de um território ou país terceiro para fins não comerciais (JO L 96 
de 12.4.2016) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 225 – 19 de agosto de 2016 

Regulamento Delegado (UE) 2016/1393 da Comissão de 4 de maio de 2016,  
Que altera o Regulamento Delegado (UE) nº 640/2014, que completa o Regulamento (UE) nº 
1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao sistema integrado 
de gestão e de controlo e às condições de recusa ou retirada de pagamentos, bem como às 
sanções administrativas aplicáveis aos pagamentos diretos, ao apoio ao desenvolvimento 
rural e à condicionalidade PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2016/1394 da Comissão de 16 de agosto de 2016, 
Que altera o Regulamento de Execução (UE) nº 809/2014, que estabelece as normas de 
execução do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que 
diz respeito ao sistema integrado de gestão e de controlo, às medidas de desenvolvimento 
rural e à condicionalidade PDF 

Regulamento (UE) 2016/1396 da Comissão de 18 de agosto de 2016, 
Que altera determinados anexos 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 PDF 

https://dre.pt/application/file/75120610
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:215:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:225:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:225:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:225:FULL&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 228 – 23 de agosto de 2016 

Decisão de Execução (UE) 2016/1405 da Comissão de 22 de agosto de 2016, 
Que altera o anexo da Decisão de Execução 2014/709/UE relativa a medidas de polícia 
sanitária contra a peste suína africana em determinados Estados-Membros [notificada com 
o número C(2016) 5466] PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:228:FULL&from=PT

