
 

Síntese de Legislação Comunitária n.º 813 

Semana de 13 a 17 de abril de 2020 

Legislação - Coronavírus - COVID-19 

Geral: levantamento das medidas de contenção da COVID-19       

Comunicação da Comissão 2020/C 126/01 
17/04/2020  
Roteiro Europeu Comum com vista a levantar as medidas de contenção da COVID-19 para que 
haja uma estratégia de saída coordenada com os Estados-Membros, que abra caminho a um 
plano de recuperação abrangente e a um investimento sem precedentes. 
Data de produção de efeitos: 17/04/2020 

 
Geral: apoio de emergência na União Europeia       

Regulamento (UE) 2020/521 
15/04/2020 
Ativa o apoio de emergência na União Europeia nos termos do Regulamento (UE) 2016/369 na 
sequência dos efeitos na economia provocados pelo surto de COVID-19. 
Data de produção de efeitos: 01/02/2020       

 
Geral: direito de asilo        

Comunicação da Comissão 2020/C 126/02 
17/04/2020  
Orientações sobre a aplicação das disposições pertinentes da UE em matéria de procedimentos 
de asilo e de regresso e sobre a reinstalação.  
Estas orientações incidem, em particular, nos seguintes domínios: 
- Asilo: registo e apresentação de pedidos, modalidades de realização de entrevistas e questões em 

matéria de condições de acolhimento, incluindo a detenção, bem como procedimentos ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 604/2013 (a seguir designado por «Regulamento de Dublim»). 

- Reinstalação: modalidades práticas de prossecução das ações preparatórias, na medida em que tal seja 
exequível, visando uma retoma harmoniosa das operações de reinstalação, logo que a situação assim o 
permita. 

- Regresso: medidas práticas capazes de facilitar a execução dos procedimentos de regresso nas 
circunstâncias atuais, apoiar o regresso voluntário e a reintegração, proteger os migrantes das 
consequências indesejadas das medidas restritivas em matéria de viagens internacionais, garantir o 
acesso a serviços essenciais adequados e clarificar as condições em que é razoável e proporcionado 
deter os migrantes em situação irregular.       

Data de produção de efeitos: 17/04/2020 
 
 
 
 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0521&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(07)&from=PT


 
Transporte Marítimo: proteção da saúde, repatriamento e formalidades de viajantes 

Comunicação da Comissão 2020/C 119/01 
14/04/2020 
Orientações em matéria de proteção da saúde, repatriamento e formalidades de viagem dos 
marítimos, passageiros e outras pessoas a bordo dos navios no âmbito da pandemia de COVID-
19 
Data de produção de efeitos: 15/04/2020 

 
Telecomunicações / Atividades Informáticas: utilização de dados de mobilidade anonimizados       

Recomendação (UE) 2020/518  
14/04/2020 
Estabelece um conjunto de instrumentos comuns a nível da União com vista à utilização de 
tecnologias e dados para combater a crise da COVID-19 e sair da crise, nomeadamente no 
respeitante às aplicações móveis e à utilização de dados de mobilidade anonimizados. 
Data de produção de efeitos: 15/04/2020 

 
Atividades Informáticas: proteção de dados nas aplicações móveis  

Comunicação da Comissão 2020/C 124 I/01 
17/04/2020  
Orientações respeitantes a aplicações móveis de apoio à luta contra a pandemia de COVID-19 
na perspetiva da proteção de dados  
Estas orientações incidem apenas nas aplicações móveis de utilização voluntária para apoio na 
luta contra a pandemia de COVID-19 (aplicações descarregadas, instaladas e utilizadas 
voluntariamente pelos cidadãos) com uma ou várias das seguintes funcionalidades:  
- fornecimento de informações exatas aos cidadãos sobre a pandemia de COVID-19;  
- fornecimento de questionários para autoavaliação e orientação dos cidadãos (funcionalidade de 

controlo de sintomas);  
- alerta das pessoas que tenham estado na proximidade de uma pessoa infetada durante determinado 

período de tempo, de modo a fornecer informações como a recomendação de autoquarentena ou a 
indicação dos locais de realização de testes de diagnóstico (funcionalidades de rastreio de contactos e 
alerta); - 

- criação de um fórum de comunicação para médicos e pacientes em situação de autoisolamento e para 
os casos em que é prestado aconselhamento ulterior em matéria de diagnóstico e de tratamento 
(maior utilização da telemedicina).       

Data de produção de efeitos: 17/04/2020 

 
Saúde: testes de diagnóstico in vitro - COVID-19        

Comunicação da Comissão 2020/C 122 I/01 
15/04/2020 
Orientações sobre os testes de diagnóstico in vitro para a COVID-19 e o respetivo desempenho  

O documento descreve o contexto regulamentar dos dispositivos de diagnóstico in vitro para a COVID-
19 na UE e apresenta uma panorâmica dos diferentes tipos de testes e das suas finalidades. Inclui 
considerações sobre o desempenho dos dispositivos e a validação desse desempenho. Fornece 
elementos a tomar em conta pelos EM ao definirem as estratégias nacionais e pelos operadores 
económicos ao colocarem os dispositivos no mercado, com o objetivo de garantir a disponibilidade na 
UE de dispositivos seguros e eficazes para a realização dos testes relacionados com a COVID-19. Este 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0414(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0518&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(04)&from=PT


 
aspeto é particularmente importante no contexto da avaliação do efeito das contramedidas de saúde 
pública e da conceção de estratégias seguras de redução do confinamento.       

Data de produção de efeitos: 16/04/2020       
 
 

Legislação – Geral (sem relação c/ corona vírus) 

Indústria Química: REACH - autorizações de colocação no mercado       

Comunicação da Comissão 2020/C 122/03 
15/04/2020 
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]  

e 
Comunicação da Comissão 2020/C 122/04 
15/04/2020 
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] 

 
Setor dos resíduos: sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS) 

Decisão (UE) 2020/519 
14/04/2020 
Aprova o documento de referência setorial sobre as melhores práticas de gestão ambiental, 
indicadores de desempenho ambiental setoriais e indicadores de excelência para o setor da 
gestão de resíduos nos termos do Regulamento (CE) n.º 1221/2009 relativo à participação 
voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS)  
Data de produção de efeitos: 12/08/2020 
 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(02)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0519&from=PT

