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DR I E II SÉRIE

Decreto-Lei n.º 77/2020 - Diário da República n.º 188/2020, Série I de 2020-09-25

DR I E II SÉRIE

AGRICULTURA

Cria uma linha de crédito com juros bonificados dirigida às entidades que se dedicam à cultura dos produtos afetados
pelas intempéries registadas nas regiões Norte e Centro do País

JOUE

Presidência do Conselho de Ministros

Cria um apoio financeiro que se destina aos agricultores, pessoas singulares ou coletivas, cujas explorações agrícolas, na
cultura da vinha e pomares, se situem no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, e tenham sofrido danos causados
pelas fortes quedas de granizo ocorridas no dia 9 de julho de 2020

Despacho n.º 7237/2020 - Diário da República n.º 137/2020, Série II de 2020-07-16
Agricultura - Gabinete da Ministra
Determina a implementação de um novo modelo de coordenação do sistema «Rede de Informação Contabilística
Agrícola»

Despacho n.º 6897/2020 - Diário da República n.º 128/2020, Série II de 2020-07-03
Agricultura - Gabinete da Ministra
Determina a realização de um estudo que possibilite o desenvolvimento da Agenda de Inovação para a Agricultura e
Sustentabilidade dos Territórios Rurais

Despacho n.º 6788/2020 - Diário da República n.º 126/2020, Série II de 2020-07-01
Agricultura - Gabinete da Ministra
Determina ao Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) promover a realização da avaliação ex ante, adiante designada
por AEx, e da avaliação ambiental estratégica (AAE), do Plano Estratégico da PAC (PEPAC) para o período de 2021-2027

VINHO E VINHA
Regulamento n.º 698-A/2020 - Diário da República n.º 164/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-08-24
Agricultura - Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P.
Comunicado de Vindima Anual na Região Demarcada do Douro 2020

GOVERNO

Agricultura - Gabinete da Ministra

DR de Moçambique

Despacho Normativo n.º 9-A/2020 - Diário da República n.º 168/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-08-28

Portaria n.º 201-B/2020 - Diário da República n.º 162/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-08-20
Finanças e Agricultura
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Estabelece, para o vinho com denominação de origem protegida (DOP) Porto, as normas de execução para o apoio à
medida de armazenamento de vinho em situação de crise, através da constituição de uma reserva qualitativa nos
termos do Regulamento (CE) 2020/592, da Comissão, de 30 de abril, e do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro

DR I E II SÉRIE

DR I E II SÉRIE

Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a organização institucional do setor vitivinícola e o respetivo regime jurídico
Resumo em Linguagem Clara | Summary in plain english

DR de Moçambique

Decreto-Lei n.º 61/2020 - Diário da República n.º 160/2020, Série I de 2020-08-18

Agricultura
Primeira alteração da Portaria n.º 148-A/2020, de 19 de junho [Estabelece, para o território nacional, as normas
complementares de execução para o apoio às medidas de destilação de vinho em caso de crise e de armazenamento de
vinho em situação de crise, previstas nos n.os 3 e 4 do Regulamento (CE) n.º 2020/592, da Comissão, de 30 de abril]

AGROFLORESTAL

Decreto-Lei n.º 32/2020 - Diário da República n.º 126/2020, Série I de 2020-07-01
Presidência do Conselho de Ministros
Altera o regime jurídico a que estão sujeitas, no território continental, as ações de arborização e rearborização com
recurso a espécies florestais

Despacho n.º 6787/2020 - Diário da República n.º 126/2020, Série II de 2020-07-01
Agricultura - Gabinete da Ministra

Determina a realização de um estudo que possibilite a estruturação e sistematização de linhas estratégicas do setor
agroflorestal no contexto de desenvolvimento da Estratégia Nacional para a Bioeconomia Sustentável 2030
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Portaria n.º 174-A/2020 - Diário da República n.º 139/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-07-20

PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS

Decreto-Lei n.º 67/2020 - Diário da República n.º 180/2020, Série I de 2020-09-15
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Assegura a execução e garante o cumprimento das obrigações decorrentes do Regulamento (UE) n.º 2016/2031,
relativo a medidas de proteção contra as pragas dos vegetais, e do Regulamento (UE) n.º 2017/625, relativo aos
controlos oficiais, no domínio das medidas de proteção contra pragas dos vegetais

JOUE

Presidência do Conselho de Ministros

JOUE

DR de Moçambique

Resumo em Linguagem Clara | Summary in plain english
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AGRICULTURA

CATÁLOGO COMUM DE VARIEDADES DE ESPÉCIES AGRÍCOLAS suplemento 2020/7 (Texto relevante para efeitos do EEE)
(2020/C 267/01)

CATÁLOGO COMUM DE VARIEDADES DE ESPÉCIES HORTÍCOLAS suplemento 2020/7 (Texto relevante para efeitos do
EEE) (2020/C 267/02)

AGROALIMENTAR

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1329 DA COMISSÃO de 23 de setembro de 2020 que altera o Regulamento
(CE) n.o 1484/95 no respeitante à fixação dos preços representativos nos setores da carne de aves de capoeira e dos
ovos, bem como para a ovalbumina

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1218 DA COMISSÃO de 25 de agosto de 2020 que fixa os direitos de
importação no setor dos cereais aplicáveis a partir de 26 de agosto de 2020

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1192 DA COMISSÃO de 11 de agosto de 2020 que fixa os direitos de
importação no setor dos cereais aplicáveis a partir de 12 de agosto de 2020

AQUACULTURA

Resolução nº 31/2020
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DIÁRIO DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

AGRICULTURA

Ministra da Agricultura apresenta agenda de inovação para a agricultura 20-30
A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, apresentou na AgroGlobal, a Agenda da Inovação para a Agricultura
20-30

DR de Moçambique

GOVERNO

GOVERNO

Ratifica o Acordo de Financiamento celebrado entre o Governo da República de Moçambique e o Fundo Internacional
para o Desenvolvimento Agrícola, no dia 10 de Fevereiro de 2020, em Roma, Itália, no montante de USD 34.400.000
(trinta e quatro milhões e quatrocentos mil Dólares Americanos), sob forma de donativo, e USD 8.600.000,00 (oito
milhões e seiscentos mil Dólares Americanos), sob forma de empréstimo, que se destina ao Projeto de Promoção de
Aquacultura de Pequena Escala – PRODAPE
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Conselho de Ministros

