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Semana de 6 a 10 de abril de 2020 

Geral: Coronavírus - COVID-19 

 
Geral: práticas anti-trust        

Comunicação da Comissão 2020/C 116 I/02 
08/04/2020 
Quadro temporário para a análise de práticas anti-trust na cooperação entre empresas em 
resposta a situações de emergência decorrentes do atual surto de COVID-19 
A presente comunicação tem como objetivo explicar: 
a. os principais critérios que a Comissão irá adotar para avaliar estes possíveis projetos de cooperação 

destinados a dar resposta à escassez de produtos e serviços essenciais durante o surto de COVID-19 e 
para definir as suas prioridades em matéria de aplicação da legislação durante esta crise; e 

b. um processo temporário criado excecionalmente pela Comissão para enviar, se for caso disso, cartas 
de conforto ad hoc às empresas em relação a determinados projetos de cooperação específicos e bem 
definidos neste contexto.        

Data de produção de efeitos: 13/04/2020 

 
Setor Financeiro:  
Ativos de garantia. 

Orientação (UE) 2020/515 do BCE 
08/04/2020 
Altera a Orientação BCE/2014/31 relativa a medidas adicionais temporárias respeitantes às 
operações de refinanciamento do Eurosistema e à elegibilidade dos ativos de garantia, no 
âmbito do surto de COVID-19. 
Data de produção de efeitos: 13/04/2020 

e 
Política monetária do Eurosistema       

Decisão (UE) 2020/506 do BCE 
07/04/2020 
Altera a Orientação (UE) 2015/510 relativa ao enquadramento para a implementação da 
política monetária do Eurosistema e a Orientação (UE) 2016/65 relativa às margens de avaliação 
a aplicar na implementação da política monetária do Eurosistema. 
Data de produção de efeitos: 8/04/2020 e 20/04/2020, respetivamente.       

 
Indústria Farmacêutica: abastecimento de medicamentos       

Comunicação da Comissão 2020/C 116 I/01 
08/04/2020 
Orientações para o abastecimento otimizado e racional de medicamentos, a fim de evitar 
situações de escassez durante o surto de COVID‐19. 
Data de produção de efeitos: 13/04/2020 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_116_I_0002&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020O0515&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0506&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_116_I_0001&from=PT


 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Indústria Agroalimentar: colocação no mercado de novos alimentos e ingredientes alimentares 

Regulamento de Execução (UE) 2020/500  
07/04/2020 
Autoriza a colocação no mercado de pós de sementes de chia (Salvia hispanica) parcialmente 
desengordurados como novo alimento ao abrigo do Regulamento (UE) 2015/2283 (estabelece regras 

para a colocação no mercado e a utilização de novos alimentos na União), incluindo-os na lista da União de novos 
alimentos autorizados estabelecida no Regulamento de Execução (UE) 2017/2470. 
Data de produção de efeitos: 27/04/2020       

 
Indústria Química: REACH 

Regulamento (UE) 2020/507 
08/04/2020 
Altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) no que diz respeito à percentagem de 
dossiês de registo a selecionar para fins de verificação da conformidade com o REACH. 
Data de produção de efeitos: 28/04/2020 

e 
Comunicação da Comissão 2020/C 113/05 
06/04/2020 
Resumo das decisões da Comissão Europeia relativas às autorizações de colocação no mercado 
para utilização e/ou às autorizações de utilização de substâncias enumeradas no anexo XIV do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006  relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos 
produtos químicos (REACH), [Publicado nos termos do disposto no artigo 64.º, n.º 9, do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006) 
Data de produção de efeitos: 11/04/2020 

 
Turismo: sítios de importância comunitária.       

Decisão de Execução (UE) 2020/494  
08/04/2020 
Adota a décima terceira atualização da lista dos sítios de importância comunitária da região 
biogeográfica boreal  

e 
Decisão de Execução (UE) 2020/495  
08/04/2020 
Adota a décima terceira atualização da lista dos sítios de importância comunitária da região 
biogeográfica atlântica 

 
Setor Financeiro: Instituições e Sociedades Coligadas - dados de referência no RIAD       

Orientação (UE) 2020/497 do BCE 
06/04/2020 
Estabelece as obrigações das ANC (Autoridades Nacionais de Controlo) em matéria de registo, 
manutenção e gestão da qualidade dos dados de referência no Registo de Dados das 
Instituições e Sociedades Coligadas (RIAD) para efeitos das atribuições de supervisão. 
Data de produção de efeitos: 31/03/2020 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0500&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2470&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0507&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0406(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0494&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0495&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020O0497&from=PT


 

 
Administração Pública / Justiça: Sistema de Documentos Falsos e Autênticos em Linha (FADO) 

Regulamento (UE) 2020/493 
06/04/2020 
Estabelece o sistema de Documentos Falsos e Autênticos em Linha (FADO) que contém 
informações sobre os documentos autênticos emitidos pelos Estados-Membros, pela União e 
por terceiros, tais como países terceiros, entidades territoriais, organizações internacionais e 
outros sujeitos de direito internacional, bem como sobre versões falsas desses documentos, 
com a finalidade de contribuir para a luta contra a fraude documental e de identidade. 
Data de produção de efeitos: 26/04/2020        
 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0493&from=PT

