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A “RLex”, uma publicação, exclusivamente digital, da iniciativa da Resíduos do Nordeste,
pretende divulgar e sistematizar a legislação mais relevante no domínio da gestão de
resíduos, ambiente, água e energia, entre outros temas diretamente relacionados.
Da legislação publicada no mês de fevereiro destacamos a seguinte:
Decreto-Lei n.º 4/2018 – D R
n.º 24/2018, Série I

Cria um incentivo destinado a promover a substituição de
combustíveis fósseis por energia elétrica para o abastecimento

2018-02-02

Despacho n.º 1230/2018 – D R
n.º 25/2018, Série II

de veículos de transporte público municipais de passageiros.

Aprova o Código de Boas Práticas Agrícolas.

2018-02-05
Despacho n.º 1316/2018 – D R
n.º 27/2018, Série II

Cria um grupo de trabalho com a missão de avaliar a aplicação
dos incentivos fiscais associados à redução do consumo de

2018-02-07

sacos plásticos e a sua aplicabilidade a outros produtos de base
plástica descartável de origem fóssil.

Regulamento (UE) 2018/213
da Comissão,

Utilização de bisfenol A em vernizes e em revestimentos
destinados a entrar em contacto com os alimentos e que altera o

2018-02-12

Regulamento (UE) n.º 10/2011 no que se refere à utilização desta
substância em materiais de plástico destinados a entrar em
contacto com alimentos.

Despacho n.º 1607/2018 – D R
n.º 33/2018, Série II

Regulamento de atribuição do incentivo pela introdução no
consumo de veículos de baixas emissões 2018.

2018-02-15

Resolução da Assembleia da
República n.º 51/2018 – D R
n.º 35/2018, Série I
2018-02-19

Resolução do Conselho de
Ministros n.º 13/2018 – D R n.º
36/2018, Série I
2018-02-20
Despacho n.º 1884/2018 – D R
n.º 37/2018, Série II

Recomenda ao Governo que assegure o acesso de todos os
municípios sem restrições aos fundos comunitários para
investimento no ciclo urbano da água.

Determina um conjunto de iniciativas sobre a divulgação,
verificação e cumprimento do regime jurídico da segurança contra
incêndio em edifícios.

Taxa de apreciação e aprovação do Plano de Gestão de Lamas
para o ano de 2018.

2018-02-21
Aviso n.º 2434/2018 – D R n.º
37/2018, Série II

Adaptação do território às alterações climáticas.

2018-02-21

Aviso n.º 2435/2018 – D R n.º
37/2018, Série II

Descarbonização da Indústria: Descarbonização de Gases
Fluorados.

2018-02-21

Aviso n.º 2436/2018 – D R n.º
37/2018, Série II

Repensar os plásticos na economia: Desenhar, usar, regenerar
(DURe).

2018-02-21

Aviso n.º 2437/2018 – D R n.º
37/2018, Série II

Descarbonização da indústria - Emissões de processo na
indústria.

2018-02-21
Aviso n.º 2605/2018 – D R n.º
39/2018, Série II

Apoiar a Transição para uma Economia Circular - Fase II.

2018-02-23
Diretiva n.º 6/2018 – D R n.º
41/2018, Série II

Aprovação das regras dos projetos-piloto de aperfeiçoamento da
estrutura tarifária e de tarifas dinâmicas no Acesso às Redes em

2018-02-27

MAT, AT e MT em Portugal Continental.

