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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.
Da legislação publicada no mês de maio destacamos a seguinte:
Aviso n.º 7659/2019

Aceleradora - Criar e Repensar negócios circulares.

2019-05-03

Retificação do Regulamento

Relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias

(CE) n.º 1272/2008

e misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e

2019-05-03

1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Diretiva (UE) 2019/692

Altera a Diretiva 2009/73/CE que estabelece regras comuns para

2019-05-03

o mercado interno do gás natural.

Despacho n.º 4580/2019

Delega competências no Secretário de Estado do Ambiente, João

2019-05-06

Albino Rainho Ataíde das Neves.

Portaria n.º 316/2019

Autoriza o Fundo Ambiental a efetuar a repartição dos encargos

2019-05-07

relativos ao Aviso n.º 2434/2018, de 21 de fevereiro, denominado
«Adaptação do Território às Alterações Climáticas».

Decisão Delegada (UE)
2019/708

Complementa a Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho no respeitante à determinação dos setores e

2019-05-08

subsetores considerados expostos ao risco de fuga de carbono
no período de 2021 a 2030.
Decisão (UE) 2019/719

Proposta de iniciativa de cidadania intitulada «A solução rápida,

2019-05-10

justa e eficaz para as alterações climáticas.

Resolução do Parlamento
Europeu

Papel das regiões e das cidades da UE na implementação do
Acordo de Paris da COP 21 sobre as alterações climáticas.

2019-05-10

Parecer do Comité Económico e
Social Europeu

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera os Regulamentos (UE) n.º 1305/2013 e (UE) n.º

2019-05-10

1307/2013 no respeitante a determinadas regras relativas aos
pagamentos diretos e ao apoio ao desenvolvimento rural nos
exercícios de 2019 e 2020.
Portaria n.º 337/2019

Autoriza o Fundo Ambiental a efetuar a repartição dos encargos

2019-05-14

relativos ao Aviso n.º 10310/2018, de 31 de julho, denominado
«Logística descarbonizada e economia circular para mercados
tradicionais de frescos».

Portaria n.º 339/2019

Autoriza o Fundo Ambiental a efetuar a repartição dos encargos

2019-05-14

relativos aos contratos de financiamento para a execução do
projeto «Apoiar a Economia Circular nas Compras Públicas
(CIRCULAr - Compras Públicas).

Despacho n.º 4844/2019

Reestruturação e distribuição de competências afetas à Divisão

2019-05-14

de Estudos, Investigação e Renováveis (DEIR).

Declaração de Retificação n.º
431/2019

Retifica o Aviso n.º 6519/2019, de 27 de março, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 70, de 9 de abril de 2019,

2019-05-15

denominado «Economia circular em freguesias (JUNTAr+)».
Parecer do Comité das Regiões

«Rumo a um Oitavo Programa de Ação em matéria de

2019-05-16

Ambiente».

Portaria n.º 343-A/2019

Fixa a contribuição regulatória devida à Entidade Reguladora dos

2019-05-19

Serviços Energéticos (ERSE) pelas regulação e supervisão do
Sistema Petrolífero Nacional.

Regulamento Delegado (UE)
2019/807 da Comissão

Complementa a Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu e
do Conselho no que respeita à determinação das matérias-primas

2019-05-21

com elevado risco de alterações indiretas do uso do solo ...
Declaração de Retificação n.º
458/2019
2019-05-23

Retificação: Plano de atribuição de apoios e de utilização de
receitas do Fundo Ambiental para 2019.
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Portaria n.º 166/2019

Aprova os estatutos do Instituto da Conservação da Natureza e

2019-05-29

das Florestas, I. P.

Portaria n.º 167/2019

Primeira alteração à Portaria n.º 240/2018, de 29 de agosto, que

2019-05-29

aprova o projeto-piloto de aplicação da tarifa solidária de gás de
petróleo

liquefeito

(GPL)

a

aplicar

a

clientes

finais

economicamente vulneráveis.
Aviso n.º 9451/2019

Conservação da Natureza e da Biodiversidade - Melhoria do

2019-05-29

conhecimento e do estado de conservação do património natural
e da biodiversidade do país.

Despacho (extrato) n.º
5296/2019

Subdelegação de competências do diretor do Departamento de
Conservação da Natureza e Florestas do Norte, do Instituto da

2019-05-29

Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.
Despacho n.º 5349/2019

Determina que a ACSS, em articulação com as ARS, mantém a

2019-05-31

responsabilidade pela coordenação do Plano Estratégico do
Baixo Carbono e do Programa de Eficiência Energética na
Administração Pública no Ministério da Saúde e estabelece
disposições.

Portaria n.º 170/2019

Primeira alteração aos Estatutos da Agência Portuguesa do

2019-05-31

Ambiente, I. P., aprovados pela Portaria n.º 108/2013, de 15 de
março.

