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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 agosto:
Aviso n.º 12381/2019

3.ª Fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na

2019-08-02

Administração Pública - financiamento da aquisição de 600
veículos elétricos.

Resolução do Conselho de
Ministros n.º 130/2019

Aprova o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações
Climáticas.

2019-08-02

Resolução do Conselho de
Ministros n.º 131/2019

Aprova a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável
2020-2030.

2019-08-02

Regulamento n.º 610/2019

Aprova o Regulamento dos Serviços das Redes Inteligentes de

2019-08-02

Distribuição de Energia Elétrica.

Aviso n.º 12599/2019

Apoio a sistema de incentivo para a devolução de embalagens de

2019-08-07

bebidas em plástico não reutilizáveis.

Aviso n.º 12768/2019

Adaptar o território às alterações climáticas - Concretizar P-3AC.

2019-08-09

Despacho n.º 7118/2019

Reconhece como ação de interesse público o projeto de

2019-08-09

construção do Parque Eólico de Mirandela, no município de
Mirandela,

para

efeitos

de

levantamento

das

proibições

estabelecidas no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de
22 de outubro, na sua redação atual, na área percorrida pelo
incêndio de 2013.

Decreto-Lei n.º 119/2019

Estabelece o regime jurídico de produção de água para

2019-08-09

reutilização, obtida a partir do tratamento de águas residuais,
bem como da sua utilização.

Regulamento n.º 628/2019

Designação

2019-08-09

consultivo, do conselho para os combustíveis e do conselho

e

características

dos

membros do

conselho

tarifário da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

Decreto-Lei n.º 120/2019

Altera o regime especial e extraordinário para a instalação e

2019-08-22

exploração de novas centrais de valorização de biomassa.

Resolução da Assembleia da
República n.º 154/2019

Programa Nacional de Investimentos 2030.

2019-08-23

Declaração de Retificação n.º
675/2019

Retifica o Despacho n.º 6971/2019, de 30 de julho, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 149, de 6 de agosto de 2019,

2019-08-26

relativo à atribuição de apoios e de utilização de receitas do
Fundo Ambiental para 2019.
Declaração de Retificação n.º
677/2019

Retifica o Aviso n.º 12599/2019, de 7 de agosto, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 150, de 7 de agosto de 2019 -

2019-08-26

Projeto-piloto para testar o sistema de incentivo para a devolução
de embalagens de bebidas em plástico, não reutilizáveis.
Portaria n.º 266/2019

Aprova a informação e a sinalética a utilizar pelos produtores e

2019-08-26

utilizadores de água para reutilização (ApR).

Decreto-Lei n.º 124/2019

Altera o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional.

2019-08-28

Decreto-Lei n.º 129/2019

Assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações

2019-08-29

decorrentes

do

aparelhos a gás.

Regulamento

(UE) 2016/426,

relativo

aos

