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RESÍDUOS
AMBIENTE
ENERGIA

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 e energia, entre outros temas diretamente relacionados.
Síntese legislativa publicada no mês de setembro:

Lei n.º 76/2019

Determina a não utilização e não disponibilização de louça de

2019-09-02

plástico de utilização única nas atividades do setor de
restauração e/ou bebidas e no comércio a retalho.

Lei n.º 77/2019

Disponibilização de alternativas à utilização de sacos de plástico

2019-09-02

ultraleves e de cuvetes em plástico nos pontos de venda de pão,
frutas e legumes.

Lei n.º 86/2019

Promoção e desenvolvimento do ecoturismo.

2019-09-03

Lei n.º 88/2019

Redução do impacto das pontas de cigarros, charutos ou outros

2019-09-03

cigarros no meio ambiente.

Portaria n.º 286/2019

Aprova a nova declaração de modelo oficial n.º 27 e respetivas

2019-09-03

instruções de preenchimento, mencionada na Lei n.º 71/2018,
de 31 de dezembro, procedeu à alteração do regime da
contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE).

Lei n.º 99/2019

Primeira

2019-09-05

Ordenamento do Território (revoga a Lei n.º 58/2007, de 4 de
setembro).

revisão

do

Programa

Nacional

da

Política

do

Portaria n.º 293/2019

Fixa os valores das taxas a pagar pelos requerentes dos serviços

2019-09-06

prestados pela Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA), no
exercício das competências previstas no Decreto-Lei n.º 108/2018,
de 3 de dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º
4/2019, de 31 de janeiro.

Decreto-Lei n.º 136-A/2019

Altera o regime de avaliação e gestão do ruído ambiente,

2019-09-06

transpondo a Diretiva (UE) 2015/996.

Portaria n.º 297/2019

Quarta alteração à Portaria n.º 349-B/2013, de 29 de novembro,

2019-09-09

que define a metodologia de determinação da classe de
desempenho energético para a tipologia de pré-certificados e
certificados do SCE, bem como os requisitos de comportamento
técnico e de eficiência dos sistemas técnicos dos edifícios novos
e edifícios sujeitos a grande intervenção.

Resolução da Assembleia da
República n.º 192/2019

Recomenda ao Governo a adoção de um quadro legislativo para
o autoconsumo coletivo e para as comunidades de energias

2019-09-17

renováveis.
Resolução da Assembleia da
República n.º 193/2019

Recomenda ao Governo a adoção de um quadro legislativo para
o autoconsumo coletivo e para as comunidades de energias

2019-09-17

renováveis.

Resolução da Assembleia da
República n.º 198/2019

Recomenda ao Governo que publique o diploma que estabelece
o regime jurídico da prevenção da contaminação e remediação

2019-09-18

dos solos.
Portaria n.º 318/2019

Estabelece um regime excecional e temporário aplicável ao

2019-09-18

pagamento por práticas agrícolas benéficas para o clima e para o
ambiente (Greening), previsto no regulamento aprovado em
anexo à Portaria n.º 57/2015, de 27 de fevereiro.

Resolução da Assembleia da
República n.º 207/2019

Recomenda ao Governo que elabore e apresente o livro branco
sobre o estado do ambiente.

2019-09-20

Regulamento n.º 737/2019

Regulamento Relativo ao Processo de Armazenagem, Recolha e

2019-09-23

Troca de Garrafas de Gás de Petróleo Liquefeito (GPL) entre
Operadores.
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Portaria n.º 336/2019

Aprova a revisão das Orientações Estratégicas Nacionais e

2019-09-26

Regionais previstas no Regime Jurídico da Reserva Ecológica
Nacional (REN).

Despacho n.º 8521/2019

Valor dos pagamentos por conta a aplicar aos produtores de

2019-09-26

energia elétrica abrangidos pelo mecanismo de equilíbrio
concorrencial em 2019.

Despacho n.º 8582/2019

Alterações ao Aviso n.º 12599/2019, referente ao apoio a sistema

2019-09-27

de incentivo para a devolução de embalagens de bebidas em
plástico não reutilizável.

Decisão Delegada (UE)
2019/1597

Complementa a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho no que diz respeito a uma metodologia comum e a

2019-09-27

requisitos mínimos de qualidade para a medição uniforme dos
níveis de resíduos alimentares (Texto relevante para efeitos do
EEE.)

