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Jornal Oficial da União Europeia 
L 182 – 07 de julho de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1095 da Comissão de 6 de julho de 2016, 
Relativo à autorização de acetato de zinco di-hidratado, cloreto de zinco anidro, óxido de 
zinco, sulfato de zinco hepta-hidratado, sulfato de zinco mono-hidratado, quelatos de zinco e 
de aminoácidos na forma hidratada, quelatos de zinco e de hidrolisados de proteínas, quelato 
de zinco com glicina na forma hidratada (sólido) e quelato de zinco com glicina na forma 
hidratada (líquido) como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies e que 
altera os Regulamentos (CE) nº 1334/2003, (CE) nº 479/2006, (UE) nº 335/2010 e os 
Regulamentos de Execução (UE) nº 991/2012 e (UE) nº 636/2013 PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 183 – 08 de julho de 2016 

Recomendação (UE) 2016/1110 da Comissão de 28 de junho de 2016, 
Sobre a monitorização da presença de níquel nos alimentos para animais PDF 

Recomendação (UE) 2016/1111 da Comissão de 6 de julho de 2016, 
Sobre a monitorização do níquel nos alimentos PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
C 248 – 08 de julho de 2016 

Decisão de Execução da Comissão de 7 de julho de 2016, 
Relativa ao financiamento do programa de trabalho para 2016 sobre formação no domínio da 
segurança dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, da saúde e bem-estar dos 
animais e da fitossanidade, no âmbito do programa «Melhor formação para uma maior 
segurança dos alimentos» PDF 

 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:182:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:183:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:183:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:248:FULL&from=PT
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Diário da República  
 N.º 133 – II Série – 13 de julho de 2016 

Gabinete do Ministro: 
Despacho normativo n.º 5/2016: 
Procede à terceira alteração do despacho normativo n.º 14/2014, de 29 de outubro, e à 
segunda alteração do despacho normativo n.º 2/2015, de 20 de janeiro, que estabelecem as 
normas complementares de execução dos regimes de apoio associados, respetivamente, 
«animais» e «superfícies» PDF 
 

 
 

Diário da República  
 N.º 138 – I Série – 20 de julho de 2016 

Portaria n.º 196/2016: 
Estabelece o regime complementar de redução das taxas de portagem a praticar nos lanços 
e sublanços de várias autoestradas e procede ao alargamento do regime de modulação 
horária e de descontos especiais PDF 
 

 
 

Diário da República  
 N.º 139 – II Série – 21 de julho de 2016 

Gabinetes dos Secretários de Estado da Energia e das Florestas e do Desenvolvimento 
Rural: Despacho n.º 9322/2016: 
Criação e composição de um grupo de trabalho, denominado Grupo de Trabalho para o 
Estudo da Biomassa PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 199 – 26 de julho de 2016 

Decisão de Execução (UE) 2016/1215 da Comissão de 22 de julho de 2016, 
Que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, 
ou produzidos a partir de soja geneticamente modificada FG72 (MST-FGØ72-2) nos termos 
do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho [notificada com 
o número C(2016) 4576] PDF 

Decisão de Execução (UE) 2016/1216 da Comissão de 22 de julho de 2016, 
Que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, 
ou produzidos a partir de soja geneticamente modificada MON 87708 × MON 89788 (MON-
877Ø8-9 × MON-89788-1) nos termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento 
Europeu e do Conselho [notificada com o número C(2016) 4580] PDF 

Decisão de Execução (UE) 2016/1217 da Comissão de 22 de julho de 2016, 
Que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, 
ou produzidos a partir de soja geneticamente modificada MON 87705 × MON 89788 (MON-
877Ø5-6 × MON-89788-1) nos termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento 
Europeu e do Conselho [notificada com o número C(2016) 4582] PDF 

 
 
 
 
 

https://dre.pt/application/file/74907945
https://dre.pt/application/file/74981756
https://dre.pt/application/file/74997347
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:199:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:199:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:199:FULL&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
C 275 – 28 de julho de 2016 

Comunicação da Comissão relativa ao código de boas práticas da UE  
em matéria de rotulagem dos alimentos compostos para animais destinados a animais 
utilizados na alimentação humana PDF 

 

 
 

Diário da República  
 N.º 145 – I Série – 29 de julho de 2016 

Resolução da Assembleia da República n.º 152/2016:  
Recomenda ao Governo que tome medidas para estimular a investigação sobre controlo de 
plantas infestantes e para promover a proteção e produção integradas na atividade agrícola 
PDF 

 
 

Diário da República  
N.º 147 – II Série – 2 de agosto de 2016 

Despacho normativo n.º 7/2016:  
Determina o cálculo do valor da subvenção bruta com as devidas adaptações, de acordo 
com as regras previstas no Regulamento (UE) n.º 1408/2013, da Comissão, de 18 de 
dezembro, relativamente ao apoio dos sectores do leite de vaca cru e aos criadores de suínos 
PDF  

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 201 – 27 de julho de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1220 da Comissão de 26 de julho de 2016,  
relativo à autorização da L-treonina produzida por Escherichia coli como aditivo em alimentos 
para animais de todas as espécies PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 202 – 28 de julho de 2016 

Retificação do Regulamento de Execução (UE) 2016/973 da Comissão de 17 de junho 
de 2016,  
relativo à autorização do bislisinato de zinco como aditivo em alimentos para animais de todas 
as espécies (JO L 161 de 18.6.2016) PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 208 – 2 de agosto de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1313 da Comissão de 1 de agosto de 2016,  
que altera o Regulamento de Execução (UE) nº 540/2011 no que se refere às condições de 
aprovação da substância ativa glifosato PDF 
Recomendação (UE) 2016/1319 da Comissão de 29 de julho de 2016,  
que altera a Recomendação 2006/576/CE no que diz respeito ao desoxinivalenol, à 
zearalenona e à ocratoxina A nos alimentos para animais de companhia PDF  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:275:FULL&from=PT
https://dre.pt/application/file/75058311
https://dre.pt/application/file/75071035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:201:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:202:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:208:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:208:FULL&from=PT

