
 

Síntese de Legislação Comunitária n.º 816 

Semana de 4 a 8 de maio de 2020 

Legislação - Coronavírus - COVID-19 

Medidas de apoio a adotar necessárias para fazer face à crise provocada pela pandemia de COVID-19 
Sector hortofrutícola e vitivinícola       

Regulamento Delegado (UE) 2020/592 
04/05/2020 
Estabelece medidas excecionais de caráter temporário em derrogação de certas disposições do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013, para fazer face às perturbações do mercado nos setores 
hortofrutícola e vitivinícola causadas pela pandemia de Covid-19 e pelas medidas adotadas para 
a conter.  

e 
Produtos agrícolas       

Regulamento de Execução (UE) 2020/600 
04/05/2020 
Tendo em conta que o Regulamento (UE) n.º 1308/2013 estabelece uma organização comum 
(OCM) dos mercados dos produtos agrícolas, e as medidas necessárias a adotar para fazer face 
à crise provocada pela pandemia de COVID-19, torna-se necessário derrogar diplomas que o 
complementam em aspetos específicos, nomeadamente o Regulamento de Execução (UE) 
2017/892 (setores das frutas e produtos hortícolas e das frutas e produtos hortícolas transformados), o 
Regulamento de Execução (UE) 2016/1150 (programas de apoio nacionais ao setor Vitivinícola), o 
Regulamento de Execução (UE) 615/2014 (estabelece normas de execução do Regulamento (UE) n.° 

1306/2013) o Regulamento de Execução (UE) 2015/1368 (ajudas no setor da apicultura) e o 
Regulamento de Execução (UE) 2017/39 (ajuda da União à distribuição de fruta e produtos hortícolas, 

bananas e leite nos estabelecimentos de ensino)  
Data de produção de efeitos dos 2 diplomas: 04/05/2020        

e 
Mercado da batata       

Regulamento de Execução (UE) 2020/593 
04/05/2020 
Autoriza acordos e decisões relativos a medidas de estabilização do mercado no setor das 
batatas.  

e 
Mercado das plantas vivas e produtos de floricultura, bolbos, raízes  

Regulamento de Execução (UE) 2020/594 
04/05/2020 
Autoriza acordos e decisões relativos a medidas de estabilização do mercado no setor das 
plantas vivas e produtos de floricultura, bolbos, raízes e semelhantes, bem como das flores, 
cortadas para ramos ou para ornamentação  

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0592&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:pt:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0600&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0593&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0594&from=PT


 

e 
Setor do leite e dos produtos lácteos       

Regulamento de Execução (UE) 2020/599  
04/05/2020 
Autoriza acordos e decisões relativos ao planeamento da produção no setor do leite e dos 
produtos lácteos  
Data de produção de efeitos dos 3 diplomas: 05/05/2020 
 
 

Legislação – Geral (sem relação c/ corona vírus) 

Produção animal  

Regulamento de Execução (UE) 2020/602 
04/05/2020 
Altera o Regulamento de Execução (UE) 2017/717 no que diz respeito aos formulários 
normalizados dos certificados zootécnicos para os animais reprodutores e respetivos produtos 
germinais, em cumprimento do Regulamento (UE) 2016/1012 sobre as condições zootécnicas e 
genealógicas aplicáveis à produção, ao comércio e à entrada na União de animais reprodutores 
de raça pura, de suínos reprodutores híbridos e dos respetivos produtos germinais 
Data de produção de efeitos: 04/07/2020 

 
Indústria Agroalimentar: controlos oficiais e medidas de emergência 

Regulamento de Execução (UE) 2020/625 
07/05/2020 
Altera o Regulamento de Execução (UE) 2019/1793 relativo ao aumento temporário dos 
controlos oficiais e às medidas de emergência que regem a entrada na União de determinadas 
mercadorias provenientes de certos países terceiros, que dá execução aos Regulamentos (UE) 
2017/625 e (CE) n.º 178/2002  
Data de produção de efeitos: 27/05/2020        
 
Importação de cereais 

Regulamento de Execução (UE) 2020/615 
05/05/2020 
Fixa os direitos de importação no setor dos cereais aplicáveis a partir de 5 de maio de 2020  
Data de produção de efeitos: 05/05/2020       
 
Setor Financeiro: BCE / supervisão financeira 

Regulamento (UE) 2020/605 
07/05/2020 
Altera o Regulamento (UE) 2015/534 que estabelece requisitos relativos ao reporte de 
informação financeira para fins de supervisão a apresentar por entidades supervisionadas às 
autoridades nacionais competentes. 
Data de produção de efeitos: 01/06/2020 
 
 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0599&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0602&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0717&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0625&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1793&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0615&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0605&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0534&from=PT


 
Ensino de condução 

Diretiva (UE) 2020/612 
05/05/2020 
Altera a Diretiva 2006/126/CE relativa à carta de condução. 
Data de produção de efeitos: 25/05/2020       
 
 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0612&from=PT

