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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 julho:
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 107/2019

Aprova o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050.

2019-07-01

Resolução do Conselho de
Ministros n.º 108/2019

Aprova o Plano de Ação para a Economia Circular.

2019-07-01

Diretiva n.º 12/2019

Tarifas e preços de gás natural para o ano gás 2019-2020 e

2019-07-01

parâmetros para o período de regulação 2020-2023.

Portaria n.º 202/2019

Define os termos e os critérios aplicáveis ao projeto-piloto a

2019-07-03

adotar no âmbito do sistema de incentivo ao consumidor para
devolução

de

embalagens

de

bebidas

em

plástico

não

reutilizáveis.
Decisão (UE) 2019/1268 da
Comissão
2019-07-03

Sobre a proposta de iniciativa de cidadania intitulada «Vamos pôr
fim à era do plástico na Europa».

Despacho n.º 6450/2019

Designa o mestre José Carlos Pimenta Machado Silva para, em

2019-07-17

comissão de serviço e pelo período de cinco anos, exercer o
cargo de vice-presidente do Conselho Diretivo da Agência
Portuguesa do Ambiente, I. P.

Deliberação n.º 789/2019

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., e

2019-07-17

estabelece as respetivas competências.

Resolução da Assembleia da
República n.º 99/2019

Recomenda ao Governo que considere o fator da pegada
ecológica dos alimentos nos contratos públicos.

2019-07-18

Diretiva n.º 13/2019

Termos e condições do mecanismo de aquisição a prazo de

2019-07-18

energia elétrica por parte de comercializador de último recurso.

Despacho n.º 6534/2019

Fixa o valor do prémio a atribuir ao consumidor final pelo ato de

2019-07-19

devolução

de

embalagens

de

bebidas

em

plástico

não

reutilizáveis.
Diretiva n.º 15/2019

Perfis de consumo de gás natural e consumos médios diários

2019-07-26

aprovados pela ERSE para vigorarem de 1 de julho de 2019 a 30
de junho de 2020.

Portaria n.º 241-B/2019

Aprova o PERSU 2020+, que constitui um ajustamento às

2019-07-31

medidas vertidas no Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos
(PERSU 2020)

Da legislação publicada no mês de julho destacamos:

Resolução do Conselho de
Ministros n.º 107/2019

Aprova o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050.

2019-07-01

Resolução do Conselho de
Ministros n.º 108/2019

Aprova o Plano de Ação para a Economia Circular.

2019-07-01

Portaria n.º 241-B/2019

Aprova o PERSU 2020+, que constitui um ajustamento às

2019-07-31

medidas vertidas no Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos
(PERSU 2020)

