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

Despacho n.º 8965/2019

Determina

que

a

concessionária

da

Rede

Nacional

de

2019-10-08

Transporte, na qualidade de Entidade Emissora de Garantias de
Origem, deve criar e manter uma plataforma que assegure a
gestão da certificação de instalações de cogeração e de
produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis
e a emissão das garantias de origem da respetiva produção.

Regulamento nº 7/2019 – ERSE

O Regulamento da Mobilidade Elétrica (RME) é uma peça

2019-10-10

regulamentar prevista no Decreto Lei n.º 39/2010 na redação
dada no Decreto-Lei n.º 90/2014 que estabelece disposições
aplicáveis ao exercício das atividades relativas à mobilidade
elétrica abrangidas pela regulação da ERSE.

Despacho n.º 9188/2019

Altera as condições especiais da licença atribuída à VALORMED

2019-10-11

-

Sociedade

Gestora

de

Resíduos

de

Embalagens

de

Medicamentos, Lda., estabelecidas no Apêndice do Despacho n.º
9592/2015, de 10 de agosto.

Despacho n.º 9429/2019

Prorroga a licença concedida à SOGILUB - Sociedade de Gestão

2019-10-18

Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda.

Lei n.º 123/2019

Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de

2019-10-18

novembro, que estabelece o regime jurídico da segurança contra
incêndio em edifícios.

Parecer do Comité Económico e
Social Europeu

Sobre «Os consumidores na economia circular» [parecer de
iniciativa].

2019-10-18

Parecer do Comité Económico e
Social Europeu

Sobre o tema «Rumo a uma economia europeia mais resiliente e
sustentável» (parecer de iniciativa).

2019-10-18

Parecer do Comité Económico e
Social Europeu

Sobre «Transportes, energia e serviços de interesse geral
enquanto motores de crescimento sustentável na UE através da

2019-10-18

revolução digital» [parecer de iniciativa].

Decreto-Lei n.º 161/2019

Cria o Fundo Revive Natureza para a promoção da recuperação

2019-10-25

de imóveis devolutos inseridos em património natural.

Decreto-Lei n.º 162/2019

Aprova o regime jurídico aplicável ao autoconsumo de energia

2019-10-25

renovável, transpondo parcialmente a Diretiva 2018/2001

Recomendação (UE) 2019/1660

Relativa à aplicação das novas disposições de contagem e

2019-10-28

faturação da Diretiva 2012/27/UE relativa à eficiência energética.

Guia para a reutilização de água
para usos não potáveis

Como consequência do nº 3 do Art. 6º do Decreto-Lei n.º
119/2019, que estabelece o regime jurídico de produção de água
para reutilização, obtida a partir do tratamento de águas
residuais, bem como da sua utilização, foi publicado pela APA, na
sua página oficial, o Guia para a Reutilização de Água para Usos
Não Potáveis.

