
LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE RESÍDUOS – Oeiras 

LEGISLAÇÃO RELEVANTE 

 

Diretiva 96/22/CE do Conselho, de 29 de Abril de 1996  Relativa à proibição de utilização de certas substâncias com efeitos hormonais ou 
tireostáticos e de substâncias β-agonistas em produção animal e que revoga as Diretivas 
81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE 

Decisão da Comissão de 12 de Agosto de 2002 (2002/657/CE) Dá execução ao disposto na Diretiva 96/23/CE do Conselho relativamente ao desempenho 
de métodos analíticos e à interpretação de resultados 

Decisão da Comissão de 13 de Março de 2003 (2003/181/CE) Altera a Decisão 2002/657/CE relativamente à definição de limites mínimos de desempenho 
requeridos (LMDR) para determinados resíduos em alimentos de origem animal 

Diretiva 2003/74/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
Setembro 

Altera a Diretiva 96/22/CE do Conselho relativa à proibição de utilização de certas 
substâncias com efeitos hormonais ou tireostáticos e de substâncias β-agonistas em 
produção animal 

Decisão da Comissão de 22 de Dezembro de 2003 (2004/25/CE) Altera a Decisão 2002/657/CE relativamente à definição de limites mínimos de desempenho 
requeridos (LMDR) para determinados resíduos em alimentos de origem animal 

Regulamento (CE) n.º 1881/2006 da Comissão, de 19 de Dezembro  Fixa os teores máximos de certos contaminantes presentes nos géneros alimentícios 

Diretiva 2008/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
Novembro 

Altera a Diretiva 96/22/CE do Conselho relativa à proibição de utilização de certas 
substâncias com efeitos hormonais ou tireostáticos e de substâncias β-agonistas em 
produção animal 

Regulamento (UE) n.º 37/2010 da Comissão, de 22 de Dezembro Relativo a substâncias farmacologicamente ativas e respetiva classificação no que respeita 
aos limites máximos de resíduos nos alimentos de origem animal 

Regulamento (EU) n.º 420/2011 da Comissão, de 29 de Abril Altera o Regulamento (CE) n.º 1881/2006 que fixa os teores máximos de certos 
contaminantes presentes nos géneros alimentícios 

Regulamento (UE) n.º 836/2011 da Comissão, de 19 de Agosto Altera o Regulamento (CE) n.º333/2007 que estabelece métodos de amostragem e de 
análise para o controlo oficial dos teores de chumbo, cádmio, mercúrio, estanho na forma 
inorgânica, 3-MCPD e benzo(a)pireno nos géneros alimentícios 

Regulamento (EU) n.º 488/2014 da Comissão, de 12 de Maio Altera o Regulamento (CE) n.º 1881/2006 no que diz respeito aos teores máximos de cádmio 
nos géneros alimentícios 

Regulamento (UE) n.º 2015/1005 da Comissão, de 25de Junho  Altera o Regulamento (CE) n.º 1881/2006 no que diz respeito aos teores máximos de 
chumbo em certos géneros alimentícios 

Regulamento (UE) n.º 2015/1006 da Comissão, de 25de Junho Altera o Regulamento (CE) n.º 1881/2006 no que diz respeito aos teores máximos de arsénio 
na forma inorgânica nos géneros alimentícios 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0657
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32003D0181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0074
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0074
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0025&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex:32006R1881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0420
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0836
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0488
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1006


Regulamento (UE) n.º 2016/582 da Comissão, de 15 de Abril Altera o Regulamento (CE) n.º 333/2007 no que diz respeito à análise do arsénio na forma 
inorgânica, chumbo e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e a certos critérios de 
desempenho da análise 

Decisão de Execução (UE) 2016/1365 da Comissão, de 9 de Agosto  Altera a Decisão 98/536/CE no que diz respeito à lista dos laboratórios nacionais de 
referência 

Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de Março 

Relativo aos controlos oficiais e outras atividades oficiais que visam assegurar a aplicação da 
legislação em matéria de géneros alimentícios e alimentos para animais e das regras sobre 
saúde e bem-estar animal, fitossanidade e produtos fitofarmacêuticos… 

Regulamento (UE) n.º 2017/2460 da Comissão, de 30 de Outubro Altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar a verificação do cumprimento da 
legislação relativa aos alimentos para animais e géneros alimentícios e das normas relativas 
à saúde e ao bem-estar dos animais, no que diz respeito à lista de laboratórios de referência 
da EU 

Regulamento (UE) n.º 2018/192 da Comissão, de 8 de Fevereiro Altera o anexo VII do Regulamento (CE) n.º 882/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, no que diz respeito aos laboratórios de referência da EU no domínio dos 
contaminantes nos alimentos para animais e nos géneros alimentícios 

Regulamento de Execução (UE) n.º 2018/470 da Comissão, de 21 de 
Março 

Estabelece regras pormenorizadas relativas aos limites máximos de resíduos a ter em conta 
para efeito de controlo no caso dos géneros alimentícios derivados de animais tratados na 
UE nos termos do artigo 11.º da Diretiva 2001/82/CE 

Regulamento (UE) n.º 2019/1871 da Comissão, de7 de Novembro Relativo aos valores de referência para a tomada de medidas para substâncias 
farmacologicamente ativas não autorizadas presentes nos géneros alimentícios de origem 
animal e que revoga a Decisão 2005/34/CE 

Decisão de Execução (EU) 2020/1550 da Comissão, de 23 de Outubro Estabelece o programa plurianual de controlos para o período 2021-2025 a executar pelos 
peritos da Comissão nos Estados-Membros a fim de verificar a aplicação da legislação da 
União sobre a cadeia agroalimentar 

Regulamento de Execução (EU) 2020/1667 da Comissão, de 10 de 
Novembro  

Altera o Regulamento de Execução (EU) 2020/977 no respeitante ao período de aplicação 
das medidas temporárias relativas aos controlos da produção dos produtos biológicos 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0582&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1365
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj/por
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj/por
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2460/oj?locale=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0192
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0470&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0470&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1871&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020D1550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020R1667
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020R1667

