
 

Síntese de Legislação Comunitária n.º 819 

Semana de 1 a 5 de junho de 2020 

Geral: SST - exposição a agentes biológicos no trabalho - SARS-CoV-2 como agente biológico infecioso 
Diretiva (UE) 2020/739 
04/06/2020 
Altera o anexo III da Diretiva 2000/54/CE (proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a 

agentes biológicos durante o trabalho) no que diz respeito à inclusão do SARS-CoV-2 na lista de 
agentes biológicos reconhecidamente infeciosos para o ser humano. 
Data de produção de efeitos: 24/11/2020 

 
Produção Animal:  
Estabelecimentos de produtos germinais / rastreabilidade e saúde animal      

Regulamento Delegado (UE) 2020/686 
Complementa as regras estabelecidas no Regulamento (UE) 2016/429 (estabelece regras de 

prevenção e controlo das doenças animais transmissíveis aos animais ou aos seres humanos) no que se refere à 
aprovação de estabelecimentos de produtos germinais e aos requisitos de rastreabilidade e de 
saúde animal aplicáveis à circulação na União de produtos germinais de determinados animais 
terrestres detidos. 

e 
Prevenção e controlo de doenças      

Regulamento Delegado (UE) 2020/687 
Complementa o Regulamento (UE) 2016/429 (estabelece regras de prevenção e controlo das doenças 

animais transmissíveis aos animais ou aos seres humanos) no que se refere às regras de prevenção e 
controlo de certas doenças listadas  

e 
Circulação de animais terrestres        

Regulamento Delegado (UE) 2020/688 
Complementa as regras de prevenção e controlo de doenças animais transmissíveis aos animais 
ou aos seres humanos enumeradas no artigo 5º, nº 1 do Regulamento (UE) 2016/429 (estabelece 

regras de prevenção e controlo das doenças animais transmissíveis aos animais ou aos seres humanos) no que diz 
respeito aos requisitos de saúde animal aplicáveis à circulação na União de animais terrestres e 
de ovos para incubação.  

e 
Vigilância, programas de erradicação        

Regulamento Delegado (UE) 2020/689 
Complementa o Regulamento (UE) 2016/429 (estabelece regras de prevenção e controlo das doenças 

animais transmissíveis aos animais ou aos seres humanos) no que diz respeito a regras em matéria de 
vigilância, programas de erradicação e estatuto de indemnidade de doença para certas doenças 
listadas e doenças emergentes. 

e 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0739&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0686&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0687&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0688&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0689&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=pt


 
Doenças listadas sujeitas aos programas de vigilância 

Regulamento de Execução (UE) 2020/690 
Estabelece regras de aplicação do Regulamento (UE) 2016/429 (estabelece regras de prevenção e 

controlo das doenças animais transmissíveis aos animais ou aos seres humanos) no que diz respeito às 
doenças listadas sujeitas aos programas de vigilância da União, ao âmbito geográfico desses 
programas e às doenças listadas relativamente às quais pode ser estabelecido o estatuto de 
indemnidade de doença dos compartimentos.  

e 
Estabelecimentos de aquicultura e transporte       

Regulamento Delegado (UE) 2020/691 
Complementa o Regulamento (UE) 2016/429 (estabelece regras de prevenção e controlo das doenças 

animais transmissíveis aos animais ou aos seres humanos) no que diz respeito às regras aplicáveis aos 
estabelecimentos de aquicultura e aos transportadores de animais aquáticos. 

e 
Entrada, circulação e manuseamento na UE de animais e produtos de origem  

Regulamento Delegado (UE) 2020/692 
Complementa o Regulamento (UE) 2016/429 (estabelece regras de prevenção e controlo das doenças 

animais transmissíveis aos animais ou aos seres humanos) no que diz respeito às regras aplicáveis à 
entrada na União, e à circulação e ao manuseamento após a entrada, de remessas de 
determinados animais, produtos germinais e produtos de origem animal  
Data de publicação de todos os 7 diplomas: 03/06/2020 
Data de produção de efeitos de todos os 7 diplomas: 21/04/2021 

 
Indústria Agroalimentar: farinha de carne e ossos como combustível em instalações de combustão 

Regulamento (UE) 2020/735 
03/06/2020 
Altera o Regulamento (UE) n.º 142/2011 (medidas de execução para as regras de saúde pública e animal do 

Regulamento (CE) n.º 1069/2009 que define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos derivados 

não destinados ao consumo humano) no que respeita à utilização de farinha de carne e ossos como 
combustível em instalações de combustão. 
Data de produção de efeitos: 23/06/2020       

 
Indústria da Borracha: rotulagem dos pneus relativa à eficiência energética 

Regulamento (UE) 2020/740  
05/06/2020 
Estabelece o regime da rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência energética e a outros 
parâmetros. 
Data de produção de efeitos: 01/05/2021 

 
Indústria de Eletrodomésticos: etiquetagem energética 
Comunicação da Comissão 2020/C 182/02 
02/06/2020 
Tendo em conta as circunstâncias excecionais e imprevistas geradas pela crise da COVID-19, a 
Comissão fornece orientações às autoridades nacionais de fiscalização do mercado relativo à 
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aplicação dos Regulamentos Delegados (UE) 2019/2013(1), (UE) 2019/2014(2), (UE) 
2019/2016(3) e (UE) 2019/2017 da Comissão(4) («Regulamentos Etiquetagem Energética»), 
adotados em 2019, que estabeleceram novos deveres de etiquetagem energética dos ecrãs 
eletrónicos, das máquinas de lavar roupa para uso doméstico e das máquinas combinadas de 
lavar e secar roupa para uso doméstico, dos aparelhos de refrigeração e das máquinas de lavar 
louça para uso doméstico e à aplicação dos requisitos de conceção ecológica respeitantes às 
informações a fornecer sobre as fontes de alimentação externas. 
Data de produção de efeitos: 07/06/2020 

 
Indústria Automóvel: emissões de CO2 - tecnologia inovadora     

Decisão de Execução (UE) 2020/728 
02/06/2020 
Aprovação como tecnologia inovadora da função de gerador eficiente utilizada em grupos 
conversores de 12 V destinados a determinados automóveis de passageiros e veículos 
comerciais ligeiros em conformidade com o Regulamento (UE) 2019/631 que estabelece 
normas de desempenho em matéria de emissões de CO2 dos automóveis novos de passageiros 
e dos veículos comerciais ligeiros novos. 
Data de produção de efeitos: 22/06/2020 

 
Captação, Tratamento e Distribuição de água: requisitos mínimos para a reutilização da água        

Regulamento (UE) 2020/741 
05/06/2020 
Estabelece os requisitos mínimos para a qualidade da água e a respetiva monitorização e 
disposições sobre a gestão dos riscos, para a utilização segura da água para reutilização no 
contexto da gestão integrada da água. 
Data de produção de efeitos: 26/06/2023 

 
Transporte Aéreo (aviação civil): 
Avaliação psicológica da tripulação de voo / medidas no contexto da pandemia de COVID-19       

Regulamento de Execução (UE) 2020/745  
05/06/2020 
Altera o Regulamento (UE) 2018/1042 (altera o Regulamento (UE) n.º 965/2012 no que respeita aos 

requisitos técnicos e aos procedimentos administrativos aplicáveis à avaliação psicológica da tripulação de voo, à 
realização de testes sistemáticos e aleatórios para despistagem de substâncias psicoativas para garantir a aptidão 
médica dos tripulantes de voo e de cabina, e à instalação de um sistema de perceção e aviso do terreno em aviões de 
turbina recentemente fabricados com massa máxima certificada à descolagem inferior a 5 700 kg, autorizados a 

transportar seis a nove passageiros) no que diz respeito à prorrogação das datas de aplicação de 
certas medidas no contexto da pandemia de COVID-19. 

e 
Drones - medidas no contexto da pandemia de COVID-19       

Regulamento de Execução (UE) 2020/746 
05/06/2020 
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 à prorrogação das datas de aplicação de 
certas medidas no contexto da pandemia de COVID-19 
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Data de produção de efeitos dos 2 diplomas: 06/06/2020 

e 
Lista de transportadoras aéreas proibidas de operar na Comunidade 

Regulamento de Execução (UE) 2020/736  
03/06/2020 
Altera o Regulamento (CE) n.º 474/2006 no que respeita à lista das transportadoras aéreas 
objeto de uma proibição de operação ou sujeitas a restrições operacionais na União. 
Data de produção de efeitos: 04/06/2020       

e 
Aceitação de licenças de piloto e qualificações de países terceiros        

Regulamento Delegado (UE) 2020/723 
02/06/2020 
Estabelece regras pormenorizadas relativas às condições de aceitação de licenças de piloto, 
qualificações, privilégios ou certificados, bem como certificados médicos conexos, emitidos em 
conformidade com a legislação de países terceiros, em conformidade com o Regulamento (UE) 
2018/1139 (regras comuns no domínio da aviação civil) que permite à Comissão fazê-lo. 
Data de produção de efeitos: 22/06/2020 

 
Setor Financeiro: notações de crédito das agências de notação 

Regulamento de Execução (UE) 2020/744 
05/06/2020 
Altera o Regulamento de Execução (UE) 2016/1800 que estabelece normas técnicas de 
execução sobre a classificação das notações de crédito das agências de notação externas 
(«ECAI») segundo uma escala objetiva de níveis de qualidade de crédito em conformidade com 
a Diretiva 2009/138/CE 
Data de produção de efeitos: 25/06/2020 
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