Síntese de Legislação Comunitária n.º 774
Semana de 8 a 12 de julho de 2019
Geral: Mercado do Emprego:
Conciliação entre a vida profissional e a vida familiar

Diretiva (UE) 2019/1158
12/07/2019
Estabelece requisitos mínimos destinados a alcançar a igualdade entre homens e mulheres
quanto às oportunidades no mercado de trabalho e ao tratamento no trabalho, facilitando a
conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos trabalhadores que são progenitores ou
cuidadores.
Data de produção de efeitos: 02/08/2022

e
Condições de trabalho transparentes e previsíveis

Diretiva (UE) 2019/1152
11/07/2019
Promove condições de trabalho transparentes e previsíveis na União Europeia, estabelecendo
direitos mínimos aplicáveis a todos os trabalhadores que tenham um contrato de trabalho ou
outra relação de trabalho definidos na legislação, nas convenções coletivas ou nas práticas
vigentes em cada Estado-Membro.
Data de produção de efeitos: 01/08/2022

e
Autoridade Europeia do Trabalho

Regulamento (UE) 2019/1149
11/07/2019
Institui uma Autoridade Europeia do Trabalho, para prestar assistência aos Estados-Membros e
à Comissão em matérias relacionadas com a aplicação e o cumprimento efetivos do direito da
União no que respeita à mobilidade laboral transfronteiriça em toda a União e à coordenação
dos sistemas de segurança social na União.
A Autoridade tem por atribuições:
a) Facilitar o acesso à informação e coordenar a EURES nos termos dos artigos 5.º e 6.º;
b) Facilitar a cooperação e o intercâmbio de informações entre os Estados-Membros, com vista à
aplicação e ao cumprimento coerentes, eficientes e efetivos do direito da União aplicável, nos termos
do artigo 7.º;
c) Coordenar e apoiar a realização de inspeções concertadas e conjuntas, nos termos dos artºs 8.º e 9.º;
d) Realizar análises e avaliações de risco sobre questões de mobilidade laboral transfronteiriça, nos
termos do artigo 10.º;
e) Apoiar os Estados-Membros com reforço de capacidades no que respeita à aplicação e ao
cumprimento efetivos do direito da União aplicável, nos termos do artigo 11.º;
f) Apoiar os Estados-Membros no combate ao trabalho não declarado, nos termos do artigo 12.º;
g) Mediar litígios entre Estados-Membros sobre a aplicação do direito da UE aplicável, nos termos do
artigo 13.º;

A Autoridade entra em funcionamento com capacidade para executar o seu próprio orçamento
até 1/08/2021.

e
Políticas de emprego

Decisão (UE) 2019/1181
11/07/2019
Orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros, mantendo para 2019 ao
roientações constantes da Decisão (UE) 2018/1215
Data de produção de efeitos: 01/01/2019
Geral: constituição Empresa Online

Diretiva (UE) 2019/1151
11/07/2019
Altera a Diretiva (UE) 2017/1132 no respeitante à utilização de ferramentas e procedimentos
digitais no domínio do direito das sociedades para efeitos de constituição em linha de
sociedades, de forma que possa ser criadas integralmente em linha, sem necessidade de os
requerentes comparecerem pessoalmente perante uma autoridade ou outra pessoa ou órgão
competente.
Em Portugal pode fazê-lo em https://eportugal.gov.pt/espaco-empresa/empresa-online
Data de produção de efeitos: 01/08/2021
Geral: notificações sobre regulamentos que impõem medidas restritivas

Regulamento de Execução (UE) 2019/1163
08/07/2019
Estabelece uma lista única dos anexos que contêm dados de contacto das autoridades
competentes dos Estados-Membros e o endereço da Comissão Europeia para o envio de
notificações sobre determinados regulamentos que impõem medidas restritivas.
Em Portugal esse site é o http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-oministerio/medidas-restritivas/medidasrestritivas.aspx
Indústria Agro-Alimentar: limites máximos de resíduos («LMR») de pesticidas / géneros alimentícios e alimentos
para animais

Regulamento (UE) 2019/1176
11/07/2019
Altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) n.º 396/2005 no que se refere aos limites
máximos de resíduos de éster metílico do ácido 2,5-diclorobenzoico, mandipropamida e
profoxidime no interior e à superfície de determinados produtos.
Data de produção de efeitos: 01/08/2019

e
Importação de Animais / Carne - lista de países terceiros

Regulamento de Execução (UE) 2019/1162
08/07/2019
Altera os anexos I e II do Regulamento (UE) n.º 206/2010 no que diz respeito aos modelos de
certificados veterinários BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM e às listas de países terceiros, territórios ou
partes destes a partir dos quais é autorizada a introdução na União de determinados ungulados
e de carne fresca
Data de produção de efeitos: 28/07/2019

Indústria Química:
REACH - substâncias que suscitam elevada preocupação (VHCS)

Decisão de Execução (UE) 2019/1194
12/07/2019
Identificação do 4-terc-butilfenol (PTBP) como substância que suscita elevada preocupação, em
conformidade com o artigo 57.º, alª f), do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), devido às
suas propriedades perturbadoras do sistema endócrino com prováveis efeitos graves para o
ambiente.

e
Comercialização e utilização de precursores de explosivos

Regulamento (UE) 2019/1148
11/07/2019
Estabelece normas harmonizadas em matéria de disponibilização, introdução, posse e utilização
de substâncias ou preparações que possam ser utilizadas indevidamente para o fabrico ilícito de
explosivos.
Aplica-se às substâncias constantes dos anexos I e II e às preparações e substâncias que
contenham essas substâncias.
Não se aplica:
a) Aos artigos, na aceção do artigo 3º, ponto 3, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006;
b) Aos artigos de pirotecnia, na aceção do artigo 3º, ponto 1, da Diretiva 2013/29/UE
c) Aos artigos de pirotecnia para utilização não comercial, nos termos da legislação nacional, pelas
forças armadas, pelas autoridades de aplicação de lei ou pelos bombeiros;
d) Aos artigos de pirotecnia abrangidos pelo âmbito de aplicação da Diretiva 2014/90/UE
e) Aos artigos de pirotecnia para utilização na indústria aeroespacial;
f) Às cápsulas fulminantes para brinquedos;
g) Aos medicamentos que tenham sido legitimamente disponibilizados a particulares mediante receita
médica, nos termos da legislação nacional aplicável

Data de produção de efeitos: 01/02/2021
Indústria (produtos da construção): estores e toldos exteriores

Regulamento Delegado (UE) 2019/1188
12/07/2019
Complementa o Regulamento (UE) n.º 305/2011, estabelecendo classes de desempenho para a
resistência ao vento de estores e toldos exteriores.
Data de produção de efeitos: 01/08/2019
Comércio internacional: Diamantes

Regulamento de Execução (UE) 2019/1189
12/07/2019
Altera o Regulamento (CE) n.º 2368/2002 relativo à aplicação do sistema de certificação do
Processo de Kimberley para o comércio internacional de diamantes em bruto
Transporte Rodoviário: Veículos não poluentes e energeticamente eficientes

Diretiva (UE) 2019/1161
12/07/2019
Altera a Directiva 2009/33/CE relativa à promoção de veículos de transporte rodoviário não
poluentes e energeticamente eficientes.

Data de produção de efeitos: 02/08/2021
Transporte Marítimo: Formação dos Marítimos

Diretiva (UE) 2019/1159
12/07/2019
Altera a Diretiva 2008/106/CE relativa ao nível mínimo de formação dos marítimos e revoga a
Diretiva 2005/45/CE relativa ao reconhecimento mútuo dos certificados dos marítimos emitidos
pelos Estados-Membros
Data de produção de efeitos: 02/08/2021
Aviação Civil: serviços de ligações de dados

Regulamento de Execução (UE) 2019/1170
09/07/2019
Altera e retifica o Regulamento (CE) n.º 29/2009 que estabelece os requisitos aplicáveis aos
serviços de ligações de dados no céu único europeu.
Data de produção de efeitos: 29/07/2019
Atividades de serviços de intermediação em linha: para os utilizadores profissionais

Regulamento (UE) 2019/1150
11/07/2019
Estabelece regras que visam garantir que os utilizadores profissionais de serviços de
intermediação em linha e os utilizadores de sítios Internet de empresas, na sua relação com
motores de pesquisa em linha, beneficiam da devida transparência, equidade e de vias de
recurso eficazes.
Data de produção de efeitos: 12/07/2020
Setor Financeiro: OIC - Organismos de Investimento Coletivo
Requisitos de comercialização

Regulamento (UE) 2019/1156
12/07/2019
Estabelece regras uniformes sobre a publicação de disposições nacionais em matéria de
requisitos de comercialização para os organismos de investimento coletivo (OIC), e sobre as
comunicações promocionais dirigidas a investidores, bem como os princípios comuns em
matéria de taxas e encargos cobrados aos gestores de OIC’s em relação às suas atividades
transfronteiriças, e prevê igualmente a criação de uma base de dados central sobre a
comercialização transfronteiriça de OIC’s., de forma a facilitar a distribuição transfronteiriça de
organismos de investimento coletivo.
Data de produção de efeitos: 01/08/2019

e
Distribuição transfronteiriça

Diretiva (UE) 2019/1160
12/07/2019
Altera as Diretivas 2009/65/CE e 2011/61/UE no que diz respeito à distribuição transfronteiriça
de organismos de investimento coletivo.
Data de produção de efeitos: 02/08/2021

Justiça: utilização de informações financeiras para combate à fraude

Diretiva (UE) 2019/1153
11/07/2019
Estabelece normas destinadas a facilitar a utilização de informações financeiras e de outro tipo
para efeitos de prevenção, deteção, investigação ou repressão de determinadas infrações
penais.
Data de produção de efeitos: 01/08/2021
Controlo de Estrangeiros:
Código Comunitário de Vistos (Código de Vistos)

Regulamento (UE) 2019/1155
12/07/2019
Altera o Regulamento (CE) n.º 810/2009 que estabelece o Código Comunitário de Vistos (Código
de Vistos)
Data de produção de efeitos: 02/02/2020

e
Bilhetes de identidade e títulos de residência

Regulamento (UE) 2019/1157
12/07/2019
Reforça as normas de segurança dos bilhetes de identidade dos cidadãos da União e dos títulos
de residência emitidos aos cidadãos da União e seus familiares que exercem o direito à livre
circulação.
Data de produção de efeitos: 02/08/2021

