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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 abril destacamos a seguinte:

Resolução do Conselho de

Designa os membros do Conselho Nacional do Ambiente e do

Ministros n.º 63/2019

Desenvolvimento Sustentável

2019-04-01

Despacho n.º 3636/2019

Apoio financeiro, pelo Fundo de Apoio à Inovação, à Entidade

2019-04-01

Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica para cobertura parcial dos
custos associados com a utilização das redes do setor elétrico pela
mobilidade elétrica.

Retificação da Decisão (UE)
2018/813
2019-04-01

Retificação da Decisão (UE) 2018/813 da Comissão, de 14 de maio
de 2018, relativa ao documento de referência setorial sobre melhores
práticas de gestão ambiental, indicadores de desempenho ambiental
setorial e indicadores de excelência para o setor da agricultura, nos
termos do Regulamento (CE) no 1221/2009 do Parlamento Europeu
e do Conselho relativo à participação voluntária de organizações
num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS).

Portaria n.º 98/2019

Terceira alteração da Portaria n.º 349-B/2013, de 29 de novembro,

2019-04-02

alterada pela Portaria n.º 379-A/2015, de 22 de outubro, e
pela Portaria n.º 319/2016, de 15 de dezembro, 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
intervenção.

novos e edifícios sujeitos a grande

Diretiva n.º 8/2019

Aprovação da metodologia de determinação dos preços de

2019-04-04

referência da tarifa de uso da rede de transporte de gás natural.

Aviso n.º 6519/2019

Economia circular em freguesias (JUNTAr+).

2019-04-09

Resolução do Conselho de

Institui o dia 12 de abril como o Dia Nacional do Ar.

Ministros n.º 64/2019
2019-04-10

Decreto-Lei n.º 48/2019

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 5/2011, de 10 de
janeiro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 179/2012, de 3 de agosto,
e 166/2015, de 21 de agosto, que estabelece as medidas destinadas

2019-04-12

a promover a produção e o aproveitamento de biomassa florestal.
Produção de efeitos: 31 de dezembro de 2018.

Declaração de Retificação nº

Retifica a Portaria n.º 58/2019, de 11 de fevereiro, do Ambiente e

14/2019

Transição Energética e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento
Rural, que aprova o Programa Regional de Ordenamento Florestal

2018-04-12

de Entre Douro e Minho (PROF EDM), publicada no Diário da
República, 1.ª série, n.º 29, de 11 de fevereiro de 2019.

Retifica a Portaria n.º 57/2019, de 11 de fevereiro, do Ambiente e
Declaração de Retificação n.º
15/2019
2019-04-12

Transição Energética e Agricultura, Florestas e Desenvolvimento
Rural, que aprova o Programa Regional de Ordenamento Florestal
de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD), publicada no Diário
da República, 1.ª série, n.º 29, de 11 de fevereiro de 2019.

Decreto-Lei n.º 49/2019

Considera revogados diversos decretos-leis, publicados entre os
anos de 1981 e 1985, determinando expressamente que os mesmos

2019-04-15

não se encontram em vigor, em razão de caducidade, revogação
tácita anterior ou revogação efetuada por este decreto-lei.
Os diplomas revogados abrangem as seguintes áreas: negócios
estrangeiros; presidência do conselho de ministros e modernização
administrativa; finanças; defesa; administração interna; justiça;
economia; cultura; ciência, tecnologia e ensino superior; educação;
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e

segurança

social;

saúde;

planeamento e infraestruturas; ambiente e transição energética;
agricultura, florestas e desenvolvimento rural e mar.
Efeitos: Quando incida sobre normas cuja vigência já tenha cessado,
a determinação expressa de não vigência de atos legislativos,
efetuada pelo presente decreto-lei, não altera o momento ou os
efeitos daquela cessação de vigência.

Portaria n.º 115/2019
2019-04-15

Fixa a tarifa de referência prevista no n.º 1 do artigo 31.º do DecretoLei n.º 153/2014, de 20 de outubro, e determina as percentagens a
aplicar à tarifa de referência, consoante o tipo de energia primária
utilizada pelas unidades de pequena produção.

Regulamento (UE) 2019/631 do
Parlamento Europeu e do
Conselho
2019-04-17

Estabelece normas de desempenho em matéria de emissões de
CO2 dos automóveis novos de passageiros e dos veículos
comerciais ligeiros novos e que revoga os Regulamentos (CE) n.°
443/2009 e (UE) n.° 510/2011.

Diretiva (ue) 2019/692 do

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

parlamento europeu e do

mercado interno do gás natural.

conselho
2019-04-17

Diretiva n.º 10/2019
2019-04-22

Regulamento n.º 361/2019
2019-04-23

Aprova os parâmetros relativos às ligações às redes de energia
elétrica e revoga a Diretiva n.º 18/2012, de 8 de novembro.

Aprovação do Regulamento Tarifário do setor do gás natural.

Regulamento n.º 362/2019
2019-04-23

Alteração do Regulamento de Acesso às Redes, às Infraestruturas e
às Interligações de gás natural.

Aviso às empresas que pretendam importar ou exportar substâncias
Aviso Comissão Europeia
(2019/C 143/05)
2019-04-24

regulamentadas que empobrecem a camada de ozono para ou a
partir da União Europeia em 2020 e às empresas que pretendam
produzir ou importar essas substâncias com vista a utilizações
laboratoriais ou analíticas essenciais em 2020.

Regulamento n.º 365/2019
2019-04-24

Segunda alteração ao Regulamento de Relações Comerciais do
Setor do Gás Natural.

Decisão de execução (UE)

Altera a Decisão 2005/270/CE que estabelece os formulários

2019/665 da comissão

relativos ao sistema de bases de dados nos termos da Diretiva

2019-04-26

94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a
embalagens e resíduos de embalagens.

