
 

Síntese de Legislação Comunitária n.º 817 

Semana de 11 a 15 de maio de 2020 

Geral: restabelecimento da livre circulação na UE        

Comunicação da Comissão 2020/C 169/03 
15/05/2020 
Para uma abordagem faseada e coordenada do restabelecimento da livre circulação e da 
supressão dos controlos nas fronteiras internas — COVID-19  

 
Setor dos Transportes:  Protocolo sanitário para os transportes de passageiros 

Comunicação da Comissão 2020/C 169/02 
15/05/2020 
Orientações sobre o restabelecimento progressivo dos serviços de transporte terrestre, aéreo, 
marítimo e fluvial e da conectividade — COVID-19  

 
Setor Hoteleiro: Protocolo sanitário para os estabelecimentos hoteleiros      

Comunicação da Comissão 2020/C 169/01 
15/05/2020 
Orientações da UE sobre o reatamento progressivo dos serviços de turismo e sobre os 
protocolos de saúde nos estabelecimentos hoteleiros — COVID‐19 baseadas no parecer do 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) 

 
Turismo: vales de viagens canceladas      

Recomendação (UE) 2020/648 
14/05/2020 
Recomendação relativa aos vales propostos aos passageiros e viajantes em alternativa ao 
reembolso de serviços de transporte e de viagens organizadas cancelados no contexto da 
pandemia de COVID-19  

 
Setor Financeiro: ativos de garantia       

Orientação (UE) 2020/634 BCE 
11/05/2020 
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 
(BCE/2020/29) com o objetivo de mitigar o impacto negativo sobre a disponibilidade de ativos 
de garantia no Eurosistema provocado pelas potenciais graves descidas nas notações de crédito 
resultantes das consequências económicas do surto da COVID-19. 
Data de produção de efeitos: 18/05/2020 
Data de cessação de efeitos: 29/09/2021 
 
 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(05)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(04)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(03)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0648&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020O0634&from=PT


 
Legislação – Geral (sem relação c/ corona vírus) 

Indústria da Impressão: Notas de euro - acreditação de segurança      

Decisão (UE) 2020/637 
12/05/2020 
Estabelece os procedimentos de acreditação dos fabricantes de elementos de euro protegidos e 
de elementos de euro (BCE/2020/24) revogando a Decisão BCE/2013/54        
Data de produção de efeitos: 18/05/2021 

 
Indústria Química: Produtos Fitofarmacêuticos – colocação no mercado 

Regulamento de Execução (UE) 2020/646 
14/05/2020 
Aprova a substância ativa senecioato de lavandulil como substância de baixo risco em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 (colocação dos produtos fitofarmacêuticos no 

mercado), e altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 (dá execução ao 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado) 

Data de produção de efeitos: 05/06/2020 

e 
Regulamento de Execução (UE) 2020/642 
13/05/2020 
Aprova a substância de base L-cisteína em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
1107/2009 (colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado), e altera o anexo do Regulamento de 
Execução (UE) n.º 540/2011 (dá execução ao Regulamento (CE) n.º 1107/2009, relativo à colocação dos 

produtos fitofarmacêuticos no mercado) 

Data de produção de efeitos: 03/06/2020 

 
Indústria Automóvel: Regulamentos UNECE 

Regulamento n.º 127 UNECE 
15/05/2020 
Prescrições uniformes relativas à homologação de veículos a motor no que diz respeito ao seu 
desempenho em termos de segurança dos peões [2020/638] 
Data de produção de efeitos: 18/06/2016 

 
Transporte Aéreo: Drones - operações executadas à ou além da linha de vista       

Regulamento de Execução (UE) 2020/639 
13/05/2020 
Altera o Regulamento de Execução (UE) 2019/947 relativo às regras e aos procedimentos para a 
operação de aeronaves não tripuladas, no que diz respeito aos cenários de referência para 
operações executadas à ou além da linha de vista. 
Data de produção de efeitos: 03/06/2020 
 
Setor Informático: ameaça de ciberataques      

Decisão (PESC) 2020/651 
15/05/2020 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0637&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0646&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:153:0001:0186:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0642&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:153:0001:0186:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:153:0001:0186:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020X0638&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0639&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0651&from=PT


 
Altera a Decisão (PESC) 2019/797 relativa a medidas restritivas contra os ciberataques que 
constituem uma ameaça para a União ou os seus Estados-Membros, prorrogando a sua 
aplicação até 18 de maio de 2021. 
Data de produção de efeitos: 16/05/2020 
Data de cessação de efeitos: 18/05/2020 

 
Setor Segurador: cálculo das provisões técnicas       

Regulamento de Execução (UE) 2020/641 
13/05/2020 
Estabelece as informações técnicas para o cálculo das provisões técnicas e dos fundos próprios 
de base para efeitos de relato com uma data de referência compreendida entre 31 de março de 
2020 e 29 de junho de 2020 em conformidade com a Diretiva 2009/138/CE relativa ao acesso à 
atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício 
Data de produção de efeitos: 31/03/2020 
 
 
 
 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0797&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0641&from=PT

