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Capitulo I - Ambiente 
1. Legislação Europeia 

• Directiva 98/34/CE, Do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho e Directiva 
98/48/CE, Do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Julho – define o procedimento 
de informação no domínio das normas e regulamentações técnicas e das regras relativas 
aos serviços da sociedade da informação.  

  
2. Legislação Portuguesa 
  

• Constituição da República Portuguesa (7ª revisão constitucional, 2005) - Lei 
Constitucional n.º 1/2005, 12 de Agosto. Documento fundamental do direito português. 
No âmbito dos direitos económicos, sociais e culturais, artigo 66º, capítulo II, título III, é 
definido e desenvolvido o direito ao ambiente e qualidade de vida. 

• Lei 11/87, de 7 de Abril – Lei de Bases do Ambiente. O presente diploma foi alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 224-A/96, de 26 de Novembro e Lei nº 13/2002, de 19 de Fevereiro. 

• Lei 58/2005, de 29 de Dezembro - Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem 
jurídica nacional a Directiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável 
das águas. É revogado o nº 3 do artigo 95º, pelo Decreto-Lei nº 245/2009, de 22 de 
Setembro revoga o nº 3 do artigo 95º da presente Lei. 

• Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho - Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa 
à avaliação e gestão do ruído ambiente.  O presente diploma foi publicado com 
inexactidões, pelo que foi rectificado (Declaração de rectificação nº 57/2006, de 31 de 
Agosto). 

• Declaração de Rectificação n.º 57/2006,  de 31 de Agosto - De ter sido rectificado o 
Decreto-Lei n.º 146/2006, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 
2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação 
e gestão do ruído ambiente, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 146, de 31 de 
Julho de 2006. 

• Lei 50/2006, de 29 de Agosto - Aprova a lei quadro das contra-ordenações ambientais. 
Alterada pela Lei nº 89/2009, de 31 de Agosto.  

• Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro - Aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o 
regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de 
Novembro. O presente diploma foi  publicado com inexactidões, pelo que foi rectificado 
(Declaração de rectificação nº 18/2007, 16 de Março). Alterado pelo  Decreto-Lei n.º 
278/2007, de 1 de Agosto. 

• Declaração de Rectificação n.º 18/2007,  de 16 de Março - De ter sido rectificado o 
Decreto-Lei n.º 9/2007, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional, que aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o regime 
legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, 
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 12, de 17 de Janeiro de 2007.  

• Lei 13/2007, de 9 de Março - Autoriza o Governo a aprovar o regime de utilização dos 
recursos hídricos. 

• Decreto Regulamentar nº 53/2007, de 27 de Abril - Aprova a orgânica da Agência 
Portuguesa do Ambiente. 

• Portaria nº 573-C/2007, de 30 de Abril - Estabelece a estrutura nuclear da Agência 
Portuguesa do Ambiente e as competências das respectivas unidades orgânicas. 

• Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto - Altera o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído. 



• Lei nº 58/2007, de 4 de Setembro - Aprova o Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território. Declaração de rectificação nº 80-A/2007, de 7 de Setembro. 

• Decreto-Lei nº 347/2007, de 19 de Outubro - Aprova a delimitação georreferenciada das 
regiões hidrográficas. 

• Decreto-Lei nº 348/2007, de 19 de Outubro -  Aprova o regime das associações de 
utilizadores do domínio público hídrico. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2008, de 5 de Fevereiro - Aprova a estratégia 
para o cumprimento das metas nacionais de incorporação de biocombustíveis nos 
combustíveis fósseis. 

• Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio – Estabelece o regime da utilização dos 
recursos hídricos. Revoga a Portaria n.º 295/2002, de 19 de Março e o Despacho 
Conjunto n.º 141/95,  de 21 de Junho. O presente diploma foi alterado pelos Decretos-
Leis n.os 93/2008, de 4 de Junho, 391-A/2007, de 21 de Dezembro, e 107/2009, de 15 
de Maio,  245/2009, de 22 de Setembro e 82/2010, de 2 de Julho , respectivamente. 

• Decreto-Lei nº 391-A/2007, de 21 de Dezembro -  Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
226-A/2007, de 31 de Maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos.  

• Decreto-Lei n.º 93/2008, de 4 de Junho - Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de Maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos. O 
presente diploma foi rectificado pela Declaração de Rectificação nº 32/2008, de 11 de 
Junho.  

• Decreto-Lei nº 97/2008, de 11 de Junho – Estabelece o regime económico e financeiro 
dos recursos hídricos.  São revogados o Decreto-Lei n.º 48 483, de 11 de Julho de 1968, 
e a Portaria n.º 797/2004, de 12 Julho. 

• Decreto-Lei nº 100/2008, de 16 de Junho - Estabelece os procedimentos relativos ao 
destino a dar às áreas compreendidas no domínio público hídrico do Estado em relação a 
usos com este compatíveis, nos termos legais, ou quando deixem de estar afectas 
exclusivamente ao interesse público do uso das águas. São revogados o Decreto-Lei n.º 
48 784, de 21 de Dezembro de 1968, e o Decreto-Lei n.º 450/83, de 26 de Dezembro. 

• Decreto-Lei n.º 129/2008, de 21 de Julho  - Aprova o regime dos planos de ordenamento 
dos estuários. 

• Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008, de 21 de Julho - Aprova o Plano 
Sectorial da Rede Natura 2000 relativo ao território continental. 

• Decreto-Lei n.º 150/2008, de 30 de Julho - Aprova o regulamento do Fundo de 
Intervenção Ambiental. O presente diploma altera o  Decreto-Lei n.º 207/2006, de 27 de 
Outubro e o Decreto Regulamentar n.º 52/2007, de 27 de Abril. O Decreto-Lei nº 72-
A/2010, de 18 de Junho altera o diploma supra citado. 

• Decreto-Lei nº 182/2008, de 4 de Setembro - Estabelece o regime de implementação do 
Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico. 

• Despacho n.º 484/2009, de 8 de Janeiro - Aplicação da taxa de recursos hídricos. 
• Despacho nº 9722/2009, de 8 de Abril – Listagem das associações do Registo Nacional 

das ONGA e equiparadas. 
• Decreto-Lei nº 107/2009, de 15 de Maio - Aprova o regime de protecção das albufeiras de 

águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas. Altera o 
Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio. O Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março 
procede à alteração do presente diploma. 

• Decreto-Lei 137/2009, de 8 de Junho – Prorroga, por um ano, o prazo para a 
regularização dos títulos de utilização de recursos hídricos previsto no Decreto-Lei nº 226-
A/2007, de 31 de Maio. 

• Portaria nº 703/2009, de 6 de Julho - Aprova o Regulamento de Organização e 
Funcionamento do Registo das Associações de Utilizadores do Domínio Público Hídrico. 

• Portaria nº 771/2009, de 20 de Julho - Altera o Regulamento do Registo Nacional das 
Organizações não Governamentais de Ambiente (ONGA) e Equiparadas, aprovado pela 
Portaria n.º 478/99, de 29 de Junho, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 
71/2003, de 20 de Janeiro. 

• Despacho nº 191/2009, de 19 de Agosto – É criado o grupo de trabalho de educação 
ambiental para a sustentabilidade.  

• Lei nº 89/2009, de 31 de Agosto – Procede à primeira alteração à Lei n.º 50/2006, de 29 
de Agosto, que estabelece o regime aplicável às contra-ordenações ambientais. 
Rectificado pela declaração de rectificação nº 70/2009, de 1 de Outubro.  

• Decreto-Lei nº 245/2009, de 22 de Setembro -  Quarta alteração do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de Maio, simplificando o regime de manutenção em vigor dos títulos de 
utilização dos recursos hídricos emitidos ao abrigo da legislação anterior, e primeira 
alteração do Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, estabelecendo a competência da 



Agência Portuguesa do Ambiente no domínio da responsabilidade ambiental por danos às 
águas. Revoga o nº 3 do artigo 95º da Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro. 

• Portaria nº 1115/2009, de 29 de Setembro - Aprova o Regulamento de Avaliação e 
Monitorização do Estado Quantitativo das Massas de Água Subterrâneas.  

• Portaria nº 1128/2009, de 1 de Outubro - Aprova a tabela de taxas devidas pelos serviços 
prestados pela Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAOT). 

• Portaria nº 1284/2009, de 19 de Outubro - Estabelece o conteúdo dos planos de gestão 
de bacia hidrográfica. 

• Aviso nº 3941/2010, de 24 de Fevereiro - Lista das Organizações Não-Governamentais de 
Ambiente (ONGA) e Equiparadas inscritas no Registo Nacional das ONGA e Equiparadas 
até 31 de Dezembro de 2009.  

• Resolução do Conselho de Ministros nº 24/2010, de 1 de Abril - Aprova a Estratégia 
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. 

• Despacho nº 6127/2010, de 7 de Abril - Determina a elaboração do Plano Nacional da 
Água 2010 (PNA 2010). 

• Resolução do conselho de Ministros nº 29/2010, de 15 de Abril - Aprova a Estratégia 
Nacional para a Energia 2020. 

• Decreto-lei nº 50/2010, de 20 de Maio - Cria o Fundo de Eficiência Energética previsto no 
Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética. 

• Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de Julho -  Prorroga o prazo para a regularização dos 
títulos de utilização de recursos hídricos e dispensa os utilizadores desses recursos da 
prestação da caução para recuperação ambiental quando constituam garantia financeira, 
procedendo à quinta alteração ao Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio 

• Portaria nº 485/2010, de 13 de Julho -  Aprova o Regulamento de Gestão do Fundo de 
Intervenção Ambiental. 

• Portaria nº 486/2010, de 13 de Julho -  Aprova o Regulamento de Gestão do Fundo de 
Protecção dos Recursos Hídricos. 

• Portaria nº 487/2010, de 13 de Julho – Aprova o Regulamento de Gestão do Fundo para a 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade. 

Capitulo II - Resíduos (1) 
  
1. Legislação Europeia 

• Directiva 75/442/CEE, do Conselho, de 15 de Julho - relativa aos resíduos, que pretende 
instaurar uma gestão coordenada dos resíduos a nível da Comunidade, a fim de limitar a 
sua produção. Esta directiva foi alterada pelas seguintes Directivas do Conselho Europeu: 
91/156/CEE, de 18 de Março de 1991; 91/692/CEE, de 23 de Dezembro de 1991; Decisão 
96/350/CE, da Comissão Europeia, de 24 de Maio de 1996; Regulamento (CE) 
1883/2003, de 29 de Setembro, do Parlamento Europeu e do Conselho e pela Directiva 
2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril. 

• Resolução 90/C 122/02, do Conselho, de 07 de Maio - Sobre a política de resíduos.  
• Directiva 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro - Relativa aos resíduos perigosos. 

A presente directiva foi alterada pelo Regulamento (CE) nº 166/2006, de 18 de Janeiro. A 
Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro revoga 
o presente diploma, com efeitos a partir de 12 de Dezembro de 2010. 

• Directiva 94/31/CEE, do Conselho, de 27 de Junho - altera a Directiva 91/689/CEE, 
relativa aos resíduos perigosos. 

• Resolução 97/C 76/01, do Conselho, de 24 de Fevereiro – revê a estratégia comunitária 
de gestão de resíduos. 

• Decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de Maio - substitui a Decisão 94/3/CE que 
estabelece uma lista de resíduos em conformidade com a alínea a) do artigo 1º da 
Directiva 75/442/CEE do Conselho, relativa aos resíduos, e a Decisão 94/904/CE do 
Conselho, que estabelece uma lista de resíduos perigosos em conformidade com o n.º 4 
do artigo 1º da Directiva 91/689/CEE do Conselho, relativa aos resíduos perigosos. 

• Decisão 2001/118/CE, da Comissão, de 16 de Janeiro - Altera a Decisão 2000/532/CE, no 
que respeita à lista de resíduos. 

• Decisão 2001/119/CE, da Comissão, de 22 de Janeiro - Altera a Decisão 2000/532/CE que 
substitui a Decisão 94/3/CE, que estabelece uma lista de resíduos em conformidade com 
a alínea a) do artigo 1º da Directiva 75/442/CEE do Conselho, relativa aos resíduos, e a 
Decisão 94/904/CE do Conselho, que estabelece uma lista de resíduos perigosos em 



aplicação do n.º 4 do artigo 1º da Directiva 91/689/CEE do Conselho, relativa aos 
resíduos perigosos. 

• Directiva 2006/89/CE, da Comissão, de 3 de Novembro – relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes ao transporte rodoviário de mercadorias 
perigosas. 

• Directiva nº 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril – Relativa à 
gestão dos resíduos, sendo transposta para o direito português através do Decreto-Lei nº 
178/2006, de 5 de Setembro. Esta directiva alterou as seguintes Directivas do Conselho 
Europeu: 75/442/CEE, do Conselho, de 15 de Julho, 91/156/CEE, de 18 de Março de 1991 
e  Decisão 96/350/CE, da Comissão Europeia, de 24 de Maio de 1996. A Directiva 
2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro revoga o presente 
diploma, com efeitos a partir de 12 de Dezembro de 2010. 

• Directiva 2006/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Março de 2006 - 
relativa à gestão dos resíduos de indústrias extractivas e que altera a Directiva 
2004/35/CE. 

• Directiva n.º 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Setembro de 
2006,  relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos e que revoga a Directiva 
91/157/CEE. A presente Directiva foi alterada pela Directiva n.º 2008/103/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008. 

• Directiva n.º 2008/103/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 
2008 - que altera a Directiva 2006/66/CE relativa a pilhas e acumuladores e respectivos 
resíduos no que respeita à colocação de pilhas e acumuladores no mercado.  

• Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro – 
relativa aos resíduos e que revoga as directivas 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE 
com efeitos a partir de 12 de Dezembro de 2010. 

1.1 Incineração RU 

• Decisão 2001/573/CE, do Conselho, de 23 de Julho - Altera a Decisão 2000/532/CE, no 
que respeita à lista de resíduos.  

• Regulamento (CE) 1013/2006, do Parlamento Europeu e do conselho, de 14 de Junho – 
Relativa à transferência de resíduos. O presente diploma foi alterado pelo Regulamento 
(CE) n.º 308/2009 da Comissão, de 15 de Abril. 

• Directiva 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril – Relativa à 
gestão de resíduos. 

• Directiva 89/369/CEE, do Conselho, de 8 de Junho - Relativa à prevenção da poluição 
atmosférica proveniente de novas instalações de incineração de resíduos urbanos. 

• Directiva 89/429/CEE, do Conselho, de 21 de Junho - Relativa à redução da poluição 
atmosférica proveniente de instalações existentes de incineração de resíduos urbanos. 

• Regulamento (CE) n.º 308/2009 da Comissão, de 15 de Abril - que altera, para efeitos de 
adaptação ao progresso científico e técnico, os anexos III-A e VI do Regulamento (CE) n.º 
1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a transferência de resíduos. 

 
1.2 Aterros 

• Directiva 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril - Relativa à deposição de resíduos em 
aterros. Transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei nº 183/2009, de 10 de 
Agosto. Alterada pelo Regulamento (CE) n.º 1882/2003, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Setembro.  

• Regulamento (CE) n.º 1882/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 
Setembro de Setembro de 2003 que adapta à Decisão 1999/468/CE do Conselho, as 
disposições relativas aos comités que assistem a Comissão no exercício das suas 
competências de execução previstas em actos sujeitos ao artigo 251.° do Tratado.  Altera 
a  Directiva 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril.  

• Decisão n.º 2003/33/CE,  do Conselho, de 19 de Dezembro de 2002, que estabelece os 
critérios e processos de admissão de resíduos em aterros nos termos do artigo 16.° e do 
anexo II da Directiva 1999/31/CE.   

 
1.3 Lamas 



• Directiva 86/278/CEE, do Conselho, de 12 de Junho - Relativa à protecção do ambiente, e 
em especial dos solos, na utilização agrícola de lamas de depuração. 

 
1.4 Óleos Usados 

• Directiva 75/439/CEE, do Conselho, de 16 de Junho - Relativa à eliminação de óleos 
usados.A Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
Novembro revoga o presente diploma, com efeitos a partir de 12 de Dezembro de 2010. 

• Directiva 87/101/CEE, do Conselho, de 22 de Dezembro de 1986 - Altera a Directiva 
75/439/CEE. 

 
1.5 Bifenilos Policlorados e Terfinilos Policlorados (PCB e PCT) 

• Directiva 96/59/CE, do Conselho, de 16 de Setembro - Relativa à eliminação dos 
policlorobifenilos e dos policlorotrifenilos (PCB/PCT). 

• Decisão 2001/68/CE, da Comissão, de 16 de Janeiro - Estabelece dois métodos de 
referência para a medição de PCB nos termos da alínea a) do artigo 10º da Directiva 
96/59/CE. 

 
1.6 Veículos em Fim de Vida 

• Directiva 2000/53/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro - 
Relativa aos veículos em fim de vida. 

• Decisão 2005/63/CE, da Comissão, de 24 de Janeiro - Relativa aos veículos em fim de 
vida, no que respeita às peças sobressalentes. Altera o anexo II da Directiva 2000/53/CE 
do Parlamento Europeu e do Concelho, de 18 de Setembro - Fonte: http://valorcar.pt 

• Decisão 2005/673/CE, da Comissão, de 30 de Setembro - Altera o Anexo II da Directiva 
2000/53/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro relativa a veículos 
em fim de vida. 

• Directiva n.º 2007/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro   de 
2007 - que estabelece um quadro para a homologação dos veículos a motor e seus 
reboques, e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a serem utilizados 
nesses veículos. Transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei nº 16/2010, de 
12 de Março. 

• Directiva n.º 2009/1/CE, da Comissão, de 7 de Janeiro - que altera, para efeitos de 
adaptação ao progresso técnico, a Directiva 2005/64/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Outubro de 2005, relativa à homologação de veículos a motor, no que 
diz respeito à sua potencial reutilização, reciclagem e valorização (A directiva 2005/64/CE, 
alterou a Directiva nº 70/156/CEE, do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970). A directiva 
2009/1/CE, foi transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei nº 16/2010, de 
12 de Março. 

 
1.7 Pilhas e Acumuladores 

• Directiva n.º 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Setembro de 
2006,  relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos e que revoga a Directiva 
91/157/CEE. 

• Directiva n.º 2008/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março, que 
altera a Directiva nº 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de 
Setembro de 2006, relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos, no que diz 
respeito às competências de execução atribuídas à Comissão.  

1.8 Embalagens e Resíduos de Embalagens 

• Directiva 94/62/CE, Do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro - Relativa 
a embalagens e resíduos de embalagens. 

• Decisão 97/129/CE, Da Comissão, de 28 de Janeiro - Cria o sistema de identificação dos 
materiais de embalagem, nos termos da Directiva 94/62/CE. 



• Decisão 99/177/CE, Da Comissão, de 8 de Fevereiro - Estabelece as condições de 
derrogação para grades de plástico e paletes de plástico no que diz respeito às 
concentrações de metais pesados estabelecidos na Directiva 94/62/CE. 

• Decisão 2001/171/CE, Da Comissão, de 19 de Fevereiro - Estabelece as condições de 
derrogação para embalagens de vidro no que diz respeito às concentrações de metais 
pesados estabelecidos na Directiva 94/62/CE. 

• Directiva 2004/12/CE, Do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro – esta 
directiva  altera a Directiva 94/62/CE, relativa a embalagens e resíduos de embalagens.  

• Decisão da Comissão n.º 2005/270/CE, de 5 de Abril de 2005 - Decisão da Comissão, de 
22 de Março de 2005, que estabelece os formulários relativos ao sistema de bases de 
dados nos termos da Directiva n.º 94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Dezembro de 1994 de  relativa a embalagens e resíduos de embalagens.  

 
 
1.9 Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 

• Directiva 2002/95/CE, do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003 - Relativa à restrição do 
uso de determinadas substâncias perigosas nos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 
(EEE). 

• Directiva 2002/96/CE, do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003 - Relativa aos Resíduos de 
Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). 

• Directiva 2003/108/CE, do Conselho, de 8 de Dezembro de 2003 - Altera a Directiva 
2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos Resíduos de Equipamentos 
Eléctricos e Electrónicos (REEE). 

• Decisão 2004/249/CE, da Comissão, de 11 de Março de 2004 - Relativa a um questionário 
que servirá de base aos relatórios dos Estados-Membros sobre a aplicação da Directiva 
2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos Resíduos de Equipamentos 
Eléctricos e Electrónicos (REEE). 

• Decisão 2005/369/CE, da Comissão, de 3 de Maio de 2005 - Estabelece as regras para o 
controlo do cumprimento pelos Estados-Membros da Directiva 2002/96/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, relativa aos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 
(REEE), e estabelece os formatos para a comunicação dos dados exigidos. 

• Decisão 2005/618/CE, da Comissão, de 18 de Agosto de 2005 - Altera a Directiva 
2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho com o objectivo de fixar concentrações 
máximas de determinadas substâncias perigosas em Equipamentos Eléctricos e 
Electrónicos (EEE). 

  
  
2. Legislação Portuguesa 
  
2.1 Resíduos Urbanos 

• Decreto-Lei 372/93, de 29 de Outubro – Define competências no que respeita à captação, 
tratamento e distribuição de água para consumo público e recolha e tratamento de 
resíduos sólidos. Altera a Lei n.º 46/77, de 8 de Julho (lei de delimitação de sectores). 

• Decreto-Lei 379/93, de 5 de Novembro - Altera a Lei nº 46/77 de 8 de Julho - Lei de 
delimitação de sectores, definindo o regime de exploração e gestão dos sistemas 
multimunicipais e municipais de captação, tratamento e distribuição de água para 
consumo público, recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de recolha e tratamento 
de resíduos sólidos. É aditado o artigo 5.º-A, pelo Decreto-Lei nº 195/2009, de 20 de 
Agosto. São revogados os artigos 6.º a 18.º,  pelo  Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de 
Agosto. 

• Decreto-Lei 294/94, de 16 de Novembro – consagra o regime jurídico da concessão de 
exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de tratamento de resíduos sólidos 
urbanos. O presente diploma foi alterado pelo Decreto-Lei nº 195/2009, de 20 de Agosto. 

• Decreto-Lei 109/95, de 20 de Maio - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos do Algarve e competências. 

• Decreto-Lei 89/96, de 3 de Julho - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos de Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira e 
aprova os estatutos da sociedade SULDOURO. 



• Decreto-Lei 111/96, de 2 de Agosto - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos do Cávado-Homem e aprova os estatutos da 
sociedade RECICÁVADO.  

• Decreto-Lei 113/96, de 5 de Agosto - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos do Vale do Minho e aprova os estatutos da 
sociedade VALORMINHO. 

• Decreto-Lei 114/96, de 5 de Agosto - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos do Vale do Lima e Baixo Cávado e aprova os 
estatutos da sociedade RESULIMA. 

• Decreto-Lei 116/96, de 6 de Agosto - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos da Alta Estremadura e aprova os estatutos da 
sociedade VALORLIS. 

• Decreto-Lei 117/96, de 6 de Agosto - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos do Baixo Cávado e aprova os estatutos da 
sociedade BRAVAL. 

• Decreto-Lei 166/96, de 5 de Setembro - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos do Litoral Centro e aprova os estatutos da 
sociedade ERSUC. 

• Decreto-Lei 53/97, de 4 de Março - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos da margem sul do Tejo e aprova os estatutos da 
sociedade AMARSUL. 

• Decreto-Lei 11/2001, de 23 de Janeiro - cria o sistema multimunicipal de triagem, 
recolha, valorização e tratamento de resíduos urbanos do Norte Alentejano, integrando 
como utilizadores originários, os municípios de Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo 
Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, 
Portalegre e Sousel, bem como a constituição da empresa VALNOR. 

• Decreto Legislativo Regional n.º 28/2004/M, de 24 de Agosto - Cria o sistema de 
transferência, triagem, valorização e tratamento de resíduos sólidos da Região Autónoma 
da Madeira, constitui a sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos 
denominada «Valor Ambiente - Gestão e Administração de Resíduos da Madeira, S. A.» e 
autoriza a atribuição da concessão da exploração e manutenção do sistema de 
transferência, triagem, valorização e tratamento de resíduos sólidos da Região Autónoma 
da Madeira, em regime de serviço público e de exclusividade.  

• Despacho n.º 454/2006,  9 de Janeiro de 2006 (2.ª série) – Aprova o Plano de 
Intervenção para Resíduos Sólidos Urbanos e Equiparados.  

• Decreto-Lei 178/2006, de 5 de setembro - Aprova o regime geral da gestão de resíduos, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 
de Dezembro. Revoga, ainda, os seguintes diplomas: O Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de 
Setembro; O artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, na redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de Maio; O Decreto-Lei n.º 268/98, 
de 28 de Agosto; O artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de Abril; O artigo 49.º 
do Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio; O n.º 3 do artigo 15.º, o n.º 1 do artigo 
16.º, o artigo 20.º, o n.º 4 do artigo 22.º, a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e o artigo 
29.º do Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho; O n.º 1 do artigo 18.º e o artigo 28.º 
do Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de Agosto; O artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 3/2004, 
de 3 de Janeiro; Os n.os 5 e 6 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de 
Dezembro; O artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril; A Portaria n.º 
961/98, de 10 de Novembro; A Portaria n.º 611/2005, de 27 de Julho; A Portaria n.º 
612/2005, de 27 de Julho; A Portaria n.º 613/2005, de 27 de Julho; O despacho n.º 
24571/2002 (2.ª série), de 18 de Novembro. O Decreto-Lei 173/2008, de 26 de Agosto 
revoga o artº 41º do presente diploma. Alterado pela Lei nº 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro. 

• Portaria 1023/2006, de 20 de Setembro - Estabelece as regras respeitantes à liquidação 
da taxa de gestão de resíduos. 

• Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro - Aprova o Regulamento de Funcionamento 
do Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos. São revogadas as Portarias n.os 
768/88, de 30 de Novembro, e 792/98, de 22 de Setembro, as alíneas e), f) e g) do n.º 3 
do anexo I e b) e c) do n.º 5 do anexo II, todas da Portaria n.º 572/2001, de 6 de Junho, 
bem como os despachos n.os 7415/99, de 25 de Março, 6493/2002, de 26 de Março, e 
9627/2004, de 15 de Maio, e o n.º XV do anexo II-B do despacho n.º 10863/2004, de 1 
de Junho. Este diploma foi alterado pela Portaria nº 320/2007, de 23 de Março.  

• Portaria 32/2007, de 8 de Janeiro - Aprova o regulamento interno da Comissão de 
Acompanhamento da Gestão de Resíduos (CAGER). 



• Portaria 50/2007, de 9 de Janeiro de 2007 - Aprova o modelo de alvará de licença para 
realização de operações de gestão de resíduos. 

• Decreto-Lei 187/2007, de 12 de Fevereiro - Aprova o Plano Estratégico para os Resíduos 
Sólidos Urbanos (PERSU II). Alterado pela Portaria nº 851/2009, de 7 de Setembro. 

• Portaria n.º 320/2007 de 23 de Março - Altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de 
Dezembro, que aprovou o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de 
Registo Electrónico de Resíduos (SIRER). É revogada a Portaria n 178/97, de 16 de Maio. 

• Decreto Legislativo Regional n.º 20/2007/A, de 23 de Agosto - Define o quadro jurídico 
para a regulação e gestão dos resíduos na Região Autónoma dos Açores e transpõe a 
Directiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a 
Directiva n.º 91/686/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro, que codificam a 
regulamentação comunitária em matéria de resíduos. O presente diploma foi alterado pelo 
Decreto Legislativo Regional nº 10/2008/A, de 12 de Maio. O Decreto Legislativo Regional 
nº 8/2010/A, de 5 de Março revoga o artigo 10º do presente diploma, o qual tinha sido 
alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional nº 10/2008/A, de 12 de Maio.    

• Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março - Aprova o regime da gestão de resíduos de 
construção e demolição (RCD). 

• Portaria nº 249-B/2008, de 31 de Março - Altera o prazo de preenchimento dos mapas de 
registo de resíduos relativos aos dados do ano de 2007 para 31 de Março de 2009, 
fazendo-o coincidir com o prazo previsto para o preenchimento dos dados relativos ao ano 
de 2008. 

• Decreto Legislativo Regional n.º 10/2008/A, de 12 de Maio - Aprova o Plano Estratégico 
de Gestão de Resíduos dos Açores – PEGRA. Primeira alteração ao Decreto Legislativo 
Regional n.º 20/2007/A, de 23 de Agosto. Este diploma foi rectificado pela Declaração de 
Rectificação  nº 36/2008, de 11 de Julho. O Decreto Legislativo Regional nº 8/2010/A, de 
5 de Março revoga o artigo 10º do Decreto Legislativo Regional nº 20/2007/A, de 23 de 
Agosto, alterado e republicado pelo presente diploma. 

• Despacho nº 17906/2008, de 3 de Julho -  Construção de um aterro sanitário de refugos 
resultantes de operações de tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU) dos concelhos 
de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra. 

• Despacho nº 17907/2008, de 3 de Julho - Construção de uma central de digestão 
anaeróbia para tratamento de resíduos orgânicos dos concelhos de Cascais, Mafra, Oeiras 
e Sintra.  

• Decreto-Lei n.º 128/2008, 21 de Julho - Constitui a sociedade RESIESTRELA - Valorização 
e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., e transmite-lhe o exclusivo da gestão e 
exploração do sistema multimunicipal de triagem, recolha selectiva, valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos da Cova da Beira, criado pelo Decreto-Lei n.º 
319-A/2001, de 10 de Dezembro. 

• Despacho nº 644-D/2009, de 8 de Janeiro - Construção da unidade de tratamento 
mecânico e biológico (TMB) de resíduos sólidos e urbanos (RSU) de Aveiro, a desenvolver 
na freguesia de Eirol, concelho de Aveiro. 

• Decreto Legislativo Regional n.º 5/2009/M, de 11 de Março - Altera o Decreto Legislativo 
Regional n.º 28/2004/M, de 24 de Agosto, que cria o sistema de transferência, triagem, 
valorização e tratamento de resíduos sólidos da Região Autónoma da Madeira, constitui a 
sociedade de capitais exclusivamente públicos denominada Valor Ambiente - Gestão e 
Administração de Resíduos da Madeira, S. A., e autoriza a atribuição da concessão de 
exploração e manutenção do sistema de transferência, triagem, valorização e tratamento 
de resíduos sólidos da Região Autónoma da Madeira, em regime de serviço público e de 
exclusividade.  

• Decreto Legislativo Regional n.º 7/2009/M, de 12 de Março - Cria o sistema 
multimunicipal de distribuição de água e de saneamento básico da Região Autónoma da 
Madeira e o sistema multimunicipal de recolha de resíduos da Região Autónoma da 
Madeira, prevê a constituição da sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos 
denominada ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S. A., e autoriza a atribuição da 
concessão da gestão e exploração do sistema multimunicipal de distribuição de água e de 
saneamento básico da RAM e da concessão do sistema multimunicipal de recolha de 
resíduos da RAM, em regime de serviço público e de exclusividade, à ARM - Águas e 
Resíduos da Madeira, S. A. 

• Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de Abril - Estabelece o regime das parcerias entre o Estado 
e as autarquias locais para a exploração e gestão de sistemas municipais de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão 
de resíduos urbanos. 

• Despacho nº 11981/2009, de 19 de Maio - Contratos de concessão da exploração e 
gestão dos sistemas multimunicipais de captação, tratamento e abastecimento de água 



para consumo humano, de recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de tratamento de 
resíduos sólidos urbanos. 

• Portaria nº 706/2009, de 7 de Julho - Define o âmbito de informação que deve ser alvo 
dos estudos a elaborar por parte do Estado para constituição do regime das parcerias 
entre o Estado e as autarquias locais para a exploração e gestão de sistemas municipais 
de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de 
gestão de resíduos urbanos. 

• Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de Agosto – Estabelece o regime jurídico dos serviços 
municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de 
gestão de resíduos urbanos. São revogados os artigos 6.º a 18.º do Decreto-Lei n.º 
379/93, de 5 de Novembro, e os Decretos–Leis n.os 207/94, de 6 de Agosto, e 147/95, de 
21 de Junho. Mantém -se em vigor o Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto, 
em tudo o que não contrarie o disposto no presente decreto -lei, até à aprovação do 
decreto regulamentar previsto no artigo 74.º. 

• Decreto-Lei nº 195/2009, de 20 de Agosto – Altera o regime jurídico dos serviços de 
âmbito multimunicipal de abastecimento público de água, de saneamento de águas 
residuais e de gestão de resíduos urbanos. O presente diploma altera os Decretos-Leis 
n.os 294/94, de 16 de Novembro, 319/94, de 24 de Dezembro, 162/96, de 4 de 
Setembro e é aditado o artigo 5.º-A ao Decreto -Lei n.º 379/93, de 5 de Novembro, 
alterado pela Lei n.º 176/99, de 25 de Outubro e pelos Decretos -Leis n.os 14/2002, de 
26 de Janeiro, e 103/2003, de 23 de Maio. 

• Decreto-Lei nº 210/2009, de 3 de Setembro – Estabelece o regime de constituição, gestão 
e funcionamento do mercado organizado de resíduos. 

• Portaria nº 851/2009, de 7 de Setembro – Aprova as normas técnicas relativas à 
caracterização de resíduos urbanos. O presente diploma revoga o n.º 6.81 do Plano 
Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II), aprovado pela Portaria n.º 
187/2007, de 12 de Fevereiro. 

• Decreto-Lei nº 235/2009, de 15 de Setembro - Cria o sistema multimunicipal de triagem, 
recolha, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos do Norte Central e constitui 
a sociedade RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., 
atribuindo-lhe a concessão da exploração e gestão desse sistema. São revogados os 
Decretos-Leis n.os 226/2000, de 9 de Setembro, 323-A/2000, de 20 de Dezembro,  e 
93/2001, de 23 de Março. 

• Despacho nº 21295/2009, de 22 de Setembro – Aprova a Estratégia para os Combustíveis 
Derivados de Resíduos (CDR), para o horizonte temporal de 2009-2020. 

• Decreto-Lei nº 198/2009, de 26 de Agosto – Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2006/117/EURATOM, do Conselho, de 20 de Novembro, relativa à 
fiscalização e ao controlo das transferências de resíduos radioactivos e de combustível 
irradiado, e revoga o Decreto-Lei n.º 138/96, de 14 de Agosto. 

• Portaria nº 1127/2009, de 01 de Outubro - Aprova o Regulamento Relativo à Aplicação do 
Produto da Taxa de Gestão de Resíduos.  

• Decreto-Lei nº 277/2009, de 2 de Outubro -  Aprova a orgânica da Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos, I. P.. Revoga o Decreto-Lei nº 362/98, de 18 de 
Novembro.  

• Decreto-Lei nº 10/2010, de 4 de Fevereiro - Estabelece o regime jurídico a que está 
sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de Março, relativa à gestão dos resíduos das indústrias. 

• Portaria nº 72/2010, de 4 de Fevereiro – Estabelece as regras respeitantes à liquidação, 
pagamento e repercussão da taxa de gestão de resíduos e revoga a Portaria nº 
1407/2006, de 18 de Dezembro. 

• Decreto Legislativo Regional nº 8/2010/A, de 5 de Março -  Cria a Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores. É revogado o artigo 10º do Decreto 
Legislativo Regional nº 20/2007/A, de 23 de Agosto, alterado e republicado pelo Decreto 
Legislativo Regional nº 10/2008/A, de 12 de Maio.  

• Despacho nº 3227/2010, de 22 de Fevereiro - Aprovação do Programa de Prevenção de 
Resíduos Urbanos (PPRU) para o período de 2009-2016.  

• Portaria nº 160/2010, de 15 de Março - Define os critérios para cálculo das taxas relativas 
à actividade de regulação estrutural, económica e de qualidade de serviço, devidas pelas 
entidades gestoras concessionárias dos serviços multimunicipais e municipais de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão 
de resíduos urbanos, à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, I. P. 
(ERSAR, I. P.).  

• Portaria nº 165/2010, de 16 de Março - Estabelece um regime excepcional aplicável ao 
«Projecto Limpar Portugal».  



• Portaria nº 228/2010, de 22 de Abril - Define o logótipo para uso por parte das entidades 
gestoras das plataformas de negociações no âmbito do mercado organizado de resíduos.   

• Decreto-Lei nº 68/2010, de 15 de Junho -  Cria o sistema multimunicipal de triagem, 
recolha, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos das regiões de Lisboa e do 
Oeste e constitui a sociedade VALORSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos 
das Regiões de Lisboa e do Oeste, S. A., atribuindo-lhe a concessão da exploração e 
gestão desse sistema. São revogados o Decreto-Lei n.º 297/94, de 21 de Novembro, e o 
Decreto-Lei n.º 366/97, de 20 de Dezembro. 

  
2.2. Resíduos Hospitalares 

• Despacho 242/96, do Ministério da Saúde, de 5 de Julho - Estabelece normas de gestão e 
classificação dos resíduos hospitalares. 

• Portaria 174/97, de 10 de Março - Estabelece as regras de instalação e funcionamento de 
unidades ou equipamentos de valorização ou eliminação de resíduos perigosos 
hospitalares, bem como o regime de autorização da realização de operações de gestão de 
resíduos hospitalares por entidades responsáveis pela exploração das referidas unidades 
ou equipamentos. 

• Despacho conjunto 761/99, de 31 de Agosto - Aprova o Plano Estratégico de Gestão dos 
Resíduos Hospitalares (PERH 99). 

 
2.3. Resíduos Industriais 

• Resolução do conselho de Ministros 98/1997, de 25 de Junho - Define a estratégia de 
gestão dos resíduos industriais 

• Lei 20/99, de 15 de Abril - Tratamento de resíduos industriais.  
• Decreto-Lei 516/1999, de 2 de Dezembro – Aprova o plano estratégico de gestão dos 

resíduos industriais (PESGRI 99). 
• Lei n.º 22/2000, de 10 de Agosto - Primeira alteração à Lei n.º 20/99, de 15 de Abril 

(tratamento de resíduos industriais). 
• Decreto-Lei 89/2002, de 9 de Abril - Procede à revisão do Plano Estratégico de Gestão de 

Resíduos Industriais (PESGRI 99), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 516/99, de 2 de 
Dezembro, que passa a designar-se PESGRI 2001. 

 
2.4. Resíduos Perigosos 

• Portaria 732-A/96, de 11 de Dezembro - Aprova o Regulamento para a Notificação de 
Substâncias Químicas e para a Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substâncias. 
Perigosas. 

• Decreto-Lei 264/98, de 19 de Agosto - Transpõe para a ordem jurídica as Directivas n.os 
94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE e 97/16/CE, que estabeleceram limitações à 
comercialização e utilização de determinadas substâncias perigosas. 

• Decreto-Lei n.º 209/99,  de 11 de Junho de 1999 - Transpõe para a ordem jurídica 
interna a Directiva n.º 97/69/CE, da Comissão, de 5 de Dezembro, e a Directiva n.º 
67/548/CEE, do Conselho, de 27 de Julho, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das substâncias perigosas. 

• Decreto-Lei 195-A/2000, de 22 de Agosto - Altera o Regulamento para a Notificação de 
Substâncias Químicas e para a Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substâncias 
Perigosas. 

• Decreto-Lei 82/2003, de 23 de Abril - Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva 
n.º 1999/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Maio, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados 
membros respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem de preparações perigosas, 
adaptada ao progresso técnico pela Directiva n.º 2001/60/CE, da Comissão, de 7 de 
Agosto, e, no que respeita às preparações perigosas, a Directiva n.º 2001/58/CE, da 
Comissão, de 27 de Julho. O presente diploma foi alterado pelo Decreto-Lei n º 63/2008, 
de 2 de Abril. 

• Decreto-Lei  3/2004, de 3 de Janeiro - Estabelece o regime jurídico a que fica sujeito o 
licenciamento da instalação e da exploração dos centros integrados de recuperação, 



valorização e eliminação de resíduos perigosos (CIRVER). O Decreto-Lei 178/2006, de 5 
de Setembro, revogou o artigo 95º do diploma supracitado. Alterado pela Lei nº 64-
A/2008, de 31 de Dezembro. 

• Decreto-Lei 123/2004, de 24 de Maio – “O presente diploma transpõe para a ordem 
jurídica portuguesa as Directivas 2003/11/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 
de Fevereiro 2003/34/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio, e 
2003/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio, relativas à limitação 
da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas, 
e altera o Decreto-Lei n.º 264/98, de 19 de Agosto. 

• Decreto-Lei 33/2004, de 29 de Outubro - Aprova a Convenção de Roterdão Relativa ao 
Procedimento de Prévia Informação e Consentimento para Determinados Produtos 
Químicos e Pesticidas Perigosos no Comércio Internacional, assinada em 11 de Setembro 
de 1998 em Roterdão. 

• Decreto-Lei 101/2005, de 23 de Junho - Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 1999/77/CE, da Comissão, de 26 de Julho, relativa à limitação da colocação 
no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas, alterando o 
Decreto-Lei n.º 264/98, de 19 de Agosto.  

• Decreto-Lei 181/2006, de 6 de Setembro - Estabelece o regime de limitação das emissões 
de compostos orgânicos voláteis (COV) resultantes da utilização de solventes orgânicos 
em determinadas tintas e vernizes e em produtos de retoque de veículos, transpondo para 
a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/42/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de Abril. 

• Decreto-Lei 10/2007, de 18 de Janeiro - Transpõe para a ordem jurídica interna as 
Directivas n.os 2005/59/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro, 
2005/69/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro, 2005/84/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Dezembro, e 2005/90/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de Janeiro de 2006, que alteram a Directiva n.º 
76/769/CEE, do Conselho, de 27 de Julho, no que respeita à limitação da colocação no 
mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2007, de 5 de Março - Estabelece, pelo prazo 
de dois anos, medidas preventivas para a área de implantação dos centros integrados de 
recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos no município da Chamusca. 

• Decreto regulamentar nº 13/2007, de 20 de Março - Aprova a suspensão parcial do Plano 
Director Municipal da Chamusca, pelo prazo de dois anos, na área de implantação dos 
CIRVER. 

• Despacho nº 9295/2007, de 22 de Maio – Reserva Ecológica Nacional do concelho da 
Chamusca. 

• Despacho nº 9296/2007, de 22 de Maio – Reserva Ecológica Nacional do concelho da 
Chamusca. 

• Despacho nº 9297/2007, de 22 de Maio – Reconhecimento de interesse público da 
construção do CIRVER-ECODEAL e do CIRVER-SISAV nas áreas da freguesia de 
Carregueira, concelho da Chamusca. 

• Decreto-Lei nº  63/2008, de 2 de Abril - Procede à 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 
82/2003, de 23 de Abril, que aprova o Regulamento para a Classificação, Embalagem, 
Rotulagem e Fichas de Dados de Segurança de Preparações Perigosas, transpondo para a 
ordem jurídica interna as Directivas n.os 2004/66/CE, do Conselho, de 26 de Abril, 
2006/8/CE, da Comissão, de 23 de Janeiro, e 2006/96/CE, do Conselho, de 20 de 
Novembro. 

• Decreto-Lei nº 172/2009, de 17 de Fevereiro - Aprova o Regulamento dos Centros 
Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos (CIRVER). O 
Decreto-Lei nº 72-A/2010, de 18 de Junho altera o diploma supra citado. 

• Despacho nº 22007/2009, de 2 de Outubro -  Aprova o programa de controlo de aplicação 
do Decreto-Lei n.º 181/2006, de 6 de Setembro. 

• Decreto-Lei nº 293/2009, de 13 de Outubro - Assegura a execução, na ordem jurídica 
nacional, das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro, relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição dos produtos químicos (REACH) e que procede à criação da Agência Europeia 
dos Produtos Químicos. 

• Decreto Legislativo Regional nº 12/2009/A, de 28 de Julho - Transpõe para o 
ordenamento jurídico da Região Autónoma dos Açores as Directivas n.os 87/217/CEE, do 
Conselho, de 19 de Março, relativa à prevenção e à redução da poluição do ambiente 
provocada pelo amianto, 1999/77/CE, da Comissão, de 26 de Julho, que adapta, pela 
sexta vez, o anexo I da Directiva n.º 76/769/CE, do Conselho, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados membros, 
respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias 



e preparações perigosas (amianto), e 2003/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 27 de Março, que altera a Directiva n.º 83/477/CEE, do Conselho, de 19 de Setembro, 
relativa à protecção sanitária dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto 
durante o trabalho. 

• Decreto-Lei nº 10/2010, de 4 de Fevereiro - Estabelece o regime jurídico a que está 
sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de Março, relativa à gestão dos resíduos das indústrias. 

• Portaria nº 72/2010, de 4 de Fevereiro – Estabelece as regras respeitantes à liquidação, 
pagamento e repercussão da taxa de gestão de resíduos e revoga a Portaria nº 
1407/2006, de 18 de Dezembro. 

• Despacho nº 4515/2010, de 15 de Março - Cria a comissão de acompanhamento local da 
co-incineração de resíduos perigosos na cimenteira da Cimpor - Indústria de Cimentos, S. 
A., em Souselas.  

• Decreto-Lei nº 41-A/2010, de 29 de Abril - Regula o transporte terrestre, rodoviário e 
ferroviário, de mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2006/90/CE, da Comissão, de 3 de Novembro, e a Directiva n.º 2008/68/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Setembro.  O presente diploma foi 
rectificado pela Declaração de rectificação nº 18/2010, de 28 de Junho.  

• Capitulo I - Ambiente  
• Capitulo II - Resíduos (1)  
• Capitulo III - Avaliação de Impacte Ambiental e Participação (2)  
• Capítulo IV - Animais de Companhia 

Capitulo I - Ambiente 
1. Legislação Europeia 

• Directiva 98/34/CE, Do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho e Directiva 
98/48/CE, Do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Julho – define o procedimento 
de informação no domínio das normas e regulamentações técnicas e das regras relativas 
aos serviços da sociedade da informação.  

  
2. Legislação Portuguesa 
  

• Constituição da República Portuguesa (7ª revisão constitucional, 2005) - Lei 
Constitucional n.º 1/2005, 12 de Agosto. Documento fundamental do direito português. 
No âmbito dos direitos económicos, sociais e culturais, artigo 66º, capítulo II, título III, é 
definido e desenvolvido o direito ao ambiente e qualidade de vida. 

• Lei 11/87, de 7 de Abril – Lei de Bases do Ambiente. O presente diploma foi alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 224-A/96, de 26 de Novembro e Lei nº 13/2002, de 19 de Fevereiro. 

• Lei 58/2005, de 29 de Dezembro - Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem 
jurídica nacional a Directiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável 
das águas. É revogado o nº 3 do artigo 95º, pelo Decreto-Lei nº 245/2009, de 22 de 
Setembro revoga o nº 3 do artigo 95º da presente Lei. 

• Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho - Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa 
à avaliação e gestão do ruído ambiente.  O presente diploma foi publicado com 
inexactidões, pelo que foi rectificado (Declaração de rectificação nº 57/2006, de 31 de 
Agosto). 

• Declaração de Rectificação n.º 57/2006,  de 31 de Agosto - De ter sido rectificado o 
Decreto-Lei n.º 146/2006, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 
2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação 
e gestão do ruído ambiente, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 146, de 31 de 
Julho de 2006. 

• Lei 50/2006, de 29 de Agosto - Aprova a lei quadro das contra-ordenações ambientais. 
Alterada pela Lei nº 89/2009, de 31 de Agosto.  

• Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro - Aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o 
regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de 



Novembro. O presente diploma foi  publicado com inexactidões, pelo que foi rectificado 
(Declaração de rectificação nº 18/2007, 16 de Março). Alterado pelo  Decreto-Lei n.º 
278/2007, de 1 de Agosto. 

• Declaração de Rectificação n.º 18/2007,  de 16 de Março - De ter sido rectificado o 
Decreto-Lei n.º 9/2007, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional, que aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o regime 
legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, 
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 12, de 17 de Janeiro de 2007.  

• Lei 13/2007, de 9 de Março - Autoriza o Governo a aprovar o regime de utilização dos 
recursos hídricos. 

• Decreto Regulamentar nº 53/2007, de 27 de Abril - Aprova a orgânica da Agência 
Portuguesa do Ambiente. 

• Portaria nº 573-C/2007, de 30 de Abril - Estabelece a estrutura nuclear da Agência 
Portuguesa do Ambiente e as competências das respectivas unidades orgânicas. 

• Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto - Altera o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído. 

• Lei nº 58/2007, de 4 de Setembro - Aprova o Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território. Declaração de rectificação nº 80-A/2007, de 7 de Setembro. 

• Decreto-Lei nº 347/2007, de 19 de Outubro - Aprova a delimitação georreferenciada das 
regiões hidrográficas. 

• Decreto-Lei nº 348/2007, de 19 de Outubro -  Aprova o regime das associações de 
utilizadores do domínio público hídrico. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2008, de 5 de Fevereiro - Aprova a estratégia 
para o cumprimento das metas nacionais de incorporação de biocombustíveis nos 
combustíveis fósseis. 

• Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio – Estabelece o regime da utilização dos 
recursos hídricos. Revoga a Portaria n.º 295/2002, de 19 de Março e o Despacho 
Conjunto n.º 141/95,  de 21 de Junho. O presente diploma foi alterado pelos Decretos-
Leis n.os 93/2008, de 4 de Junho, 391-A/2007, de 21 de Dezembro, e 107/2009, de 15 
de Maio,  245/2009, de 22 de Setembro e 82/2010, de 2 de Julho , respectivamente. 

• Decreto-Lei nº 391-A/2007, de 21 de Dezembro -  Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
226-A/2007, de 31 de Maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos.  

• Decreto-Lei n.º 93/2008, de 4 de Junho - Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de Maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos. O 
presente diploma foi rectificado pela Declaração de Rectificação nº 32/2008, de 11 de 
Junho.  

• Decreto-Lei nº 97/2008, de 11 de Junho – Estabelece o regime económico e financeiro 
dos recursos hídricos.  São revogados o Decreto-Lei n.º 48 483, de 11 de Julho de 1968, 
e a Portaria n.º 797/2004, de 12 Julho. 

• Decreto-Lei nº 100/2008, de 16 de Junho - Estabelece os procedimentos relativos ao 
destino a dar às áreas compreendidas no domínio público hídrico do Estado em relação a 
usos com este compatíveis, nos termos legais, ou quando deixem de estar afectas 
exclusivamente ao interesse público do uso das águas. São revogados o Decreto-Lei n.º 
48 784, de 21 de Dezembro de 1968, e o Decreto-Lei n.º 450/83, de 26 de Dezembro. 

• Decreto-Lei n.º 129/2008, de 21 de Julho  - Aprova o regime dos planos de ordenamento 
dos estuários. 

• Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008, de 21 de Julho - Aprova o Plano 
Sectorial da Rede Natura 2000 relativo ao território continental. 

• Decreto-Lei n.º 150/2008, de 30 de Julho - Aprova o regulamento do Fundo de 
Intervenção Ambiental. O presente diploma altera o  Decreto-Lei n.º 207/2006, de 27 de 
Outubro e o Decreto Regulamentar n.º 52/2007, de 27 de Abril. O Decreto-Lei nº 72-
A/2010, de 18 de Junho altera o diploma supra citado. 

• Decreto-Lei nº 182/2008, de 4 de Setembro - Estabelece o regime de implementação do 
Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico. 

• Despacho n.º 484/2009, de 8 de Janeiro - Aplicação da taxa de recursos hídricos. 
• Despacho nº 9722/2009, de 8 de Abril – Listagem das associações do Registo Nacional 

das ONGA e equiparadas. 
• Decreto-Lei nº 107/2009, de 15 de Maio - Aprova o regime de protecção das albufeiras de 

águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas. Altera o 
Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio. O Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março 
procede à alteração do presente diploma. 

• Decreto-Lei 137/2009, de 8 de Junho – Prorroga, por um ano, o prazo para a 
regularização dos títulos de utilização de recursos hídricos previsto no Decreto-Lei nº 226-
A/2007, de 31 de Maio. 



• Portaria nº 703/2009, de 6 de Julho - Aprova o Regulamento de Organização e 
Funcionamento do Registo das Associações de Utilizadores do Domínio Público Hídrico. 

• Portaria nº 771/2009, de 20 de Julho - Altera o Regulamento do Registo Nacional das 
Organizações não Governamentais de Ambiente (ONGA) e Equiparadas, aprovado pela 
Portaria n.º 478/99, de 29 de Junho, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 
71/2003, de 20 de Janeiro. 

• Despacho nº 191/2009, de 19 de Agosto – É criado o grupo de trabalho de educação 
ambiental para a sustentabilidade.  

• Lei nº 89/2009, de 31 de Agosto – Procede à primeira alteração à Lei n.º 50/2006, de 29 
de Agosto, que estabelece o regime aplicável às contra-ordenações ambientais. 
Rectificado pela declaração de rectificação nº 70/2009, de 1 de Outubro.  

• Decreto-Lei nº 245/2009, de 22 de Setembro -  Quarta alteração do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de Maio, simplificando o regime de manutenção em vigor dos títulos de 
utilização dos recursos hídricos emitidos ao abrigo da legislação anterior, e primeira 
alteração do Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, estabelecendo a competência da 
Agência Portuguesa do Ambiente no domínio da responsabilidade ambiental por danos às 
águas. Revoga o nº 3 do artigo 95º da Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro. 

• Portaria nº 1115/2009, de 29 de Setembro - Aprova o Regulamento de Avaliação e 
Monitorização do Estado Quantitativo das Massas de Água Subterrâneas.  

• Portaria nº 1128/2009, de 1 de Outubro - Aprova a tabela de taxas devidas pelos serviços 
prestados pela Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAOT). 

• Portaria nº 1284/2009, de 19 de Outubro - Estabelece o conteúdo dos planos de gestão 
de bacia hidrográfica. 

• Aviso nº 3941/2010, de 24 de Fevereiro - Lista das Organizações Não-Governamentais de 
Ambiente (ONGA) e Equiparadas inscritas no Registo Nacional das ONGA e Equiparadas 
até 31 de Dezembro de 2009.  

• Resolução do Conselho de Ministros nº 24/2010, de 1 de Abril - Aprova a Estratégia 
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. 

• Despacho nº 6127/2010, de 7 de Abril - Determina a elaboração do Plano Nacional da 
Água 2010 (PNA 2010). 

• Resolução do conselho de Ministros nº 29/2010, de 15 de Abril - Aprova a Estratégia 
Nacional para a Energia 2020. 

• Decreto-lei nº 50/2010, de 20 de Maio - Cria o Fundo de Eficiência Energética previsto no 
Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética. 

• Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de Julho -  Prorroga o prazo para a regularização dos 
títulos de utilização de recursos hídricos e dispensa os utilizadores desses recursos da 
prestação da caução para recuperação ambiental quando constituam garantia financeira, 
procedendo à quinta alteração ao Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio 

• Portaria nº 485/2010, de 13 de Julho -  Aprova o Regulamento de Gestão do Fundo de 
Intervenção Ambiental. 

• Portaria nº 486/2010, de 13 de Julho -  Aprova o Regulamento de Gestão do Fundo de 
Protecção dos Recursos Hídricos. 

• Portaria nº 487/2010, de 13 de Julho – Aprova o Regulamento de Gestão do Fundo para a 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade. 

Capitulo II - Resíduos (1) 
  
1. Legislação Europeia 

• Directiva 75/442/CEE, do Conselho, de 15 de Julho - relativa aos resíduos, que pretende 
instaurar uma gestão coordenada dos resíduos a nível da Comunidade, a fim de limitar a 
sua produção. Esta directiva foi alterada pelas seguintes Directivas do Conselho Europeu: 
91/156/CEE, de 18 de Março de 1991; 91/692/CEE, de 23 de Dezembro de 1991; Decisão 
96/350/CE, da Comissão Europeia, de 24 de Maio de 1996; Regulamento (CE) 
1883/2003, de 29 de Setembro, do Parlamento Europeu e do Conselho e pela Directiva 
2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril. 

• Resolução 90/C 122/02, do Conselho, de 07 de Maio - Sobre a política de resíduos.  
• Directiva 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro - Relativa aos resíduos perigosos. 

A presente directiva foi alterada pelo Regulamento (CE) nº 166/2006, de 18 de Janeiro. A 
Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro revoga 
o presente diploma, com efeitos a partir de 12 de Dezembro de 2010. 



• Directiva 94/31/CEE, do Conselho, de 27 de Junho - altera a Directiva 91/689/CEE, 
relativa aos resíduos perigosos. 

• Resolução 97/C 76/01, do Conselho, de 24 de Fevereiro – revê a estratégia comunitária 
de gestão de resíduos. 

• Decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de Maio - substitui a Decisão 94/3/CE que 
estabelece uma lista de resíduos em conformidade com a alínea a) do artigo 1º da 
Directiva 75/442/CEE do Conselho, relativa aos resíduos, e a Decisão 94/904/CE do 
Conselho, que estabelece uma lista de resíduos perigosos em conformidade com o n.º 4 
do artigo 1º da Directiva 91/689/CEE do Conselho, relativa aos resíduos perigosos. 

• Decisão 2001/118/CE, da Comissão, de 16 de Janeiro - Altera a Decisão 2000/532/CE, no 
que respeita à lista de resíduos. 

• Decisão 2001/119/CE, da Comissão, de 22 de Janeiro - Altera a Decisão 2000/532/CE que 
substitui a Decisão 94/3/CE, que estabelece uma lista de resíduos em conformidade com 
a alínea a) do artigo 1º da Directiva 75/442/CEE do Conselho, relativa aos resíduos, e a 
Decisão 94/904/CE do Conselho, que estabelece uma lista de resíduos perigosos em 
aplicação do n.º 4 do artigo 1º da Directiva 91/689/CEE do Conselho, relativa aos 
resíduos perigosos. 

• Directiva 2006/89/CE, da Comissão, de 3 de Novembro – relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes ao transporte rodoviário de mercadorias 
perigosas. 

• Directiva nº 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril – Relativa à 
gestão dos resíduos, sendo transposta para o direito português através do Decreto-Lei nº 
178/2006, de 5 de Setembro. Esta directiva alterou as seguintes Directivas do Conselho 
Europeu: 75/442/CEE, do Conselho, de 15 de Julho, 91/156/CEE, de 18 de Março de 1991 
e  Decisão 96/350/CE, da Comissão Europeia, de 24 de Maio de 1996. A Directiva 
2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro revoga o presente 
diploma, com efeitos a partir de 12 de Dezembro de 2010. 

• Directiva 2006/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Março de 2006 - 
relativa à gestão dos resíduos de indústrias extractivas e que altera a Directiva 
2004/35/CE. 

• Directiva n.º 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Setembro de 
2006,  relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos e que revoga a Directiva 
91/157/CEE. A presente Directiva foi alterada pela Directiva n.º 2008/103/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008. 

• Directiva n.º 2008/103/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 
2008 - que altera a Directiva 2006/66/CE relativa a pilhas e acumuladores e respectivos 
resíduos no que respeita à colocação de pilhas e acumuladores no mercado.  

• Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro – 
relativa aos resíduos e que revoga as directivas 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE 
com efeitos a partir de 12 de Dezembro de 2010. 

1.1 Incineração RU 

• Decisão 2001/573/CE, do Conselho, de 23 de Julho - Altera a Decisão 2000/532/CE, no 
que respeita à lista de resíduos.  

• Regulamento (CE) 1013/2006, do Parlamento Europeu e do conselho, de 14 de Junho – 
Relativa à transferência de resíduos. O presente diploma foi alterado pelo Regulamento 
(CE) n.º 308/2009 da Comissão, de 15 de Abril. 

• Directiva 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril – Relativa à 
gestão de resíduos. 

• Directiva 89/369/CEE, do Conselho, de 8 de Junho - Relativa à prevenção da poluição 
atmosférica proveniente de novas instalações de incineração de resíduos urbanos. 

• Directiva 89/429/CEE, do Conselho, de 21 de Junho - Relativa à redução da poluição 
atmosférica proveniente de instalações existentes de incineração de resíduos urbanos. 

• Regulamento (CE) n.º 308/2009 da Comissão, de 15 de Abril - que altera, para efeitos de 
adaptação ao progresso científico e técnico, os anexos III-A e VI do Regulamento (CE) n.º 
1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a transferência de resíduos. 

 
1.2 Aterros 

• Directiva 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril - Relativa à deposição de resíduos em 
aterros. Transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei nº 183/2009, de 10 de 



Agosto. Alterada pelo Regulamento (CE) n.º 1882/2003, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Setembro.  

• Regulamento (CE) n.º 1882/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 
Setembro de Setembro de 2003 que adapta à Decisão 1999/468/CE do Conselho, as 
disposições relativas aos comités que assistem a Comissão no exercício das suas 
competências de execução previstas em actos sujeitos ao artigo 251.° do Tratado.  Altera 
a  Directiva 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril.  

• Decisão n.º 2003/33/CE,  do Conselho, de 19 de Dezembro de 2002, que estabelece os 
critérios e processos de admissão de resíduos em aterros nos termos do artigo 16.° e do 
anexo II da Directiva 1999/31/CE.   

 
1.3 Lamas 

• Directiva 86/278/CEE, do Conselho, de 12 de Junho - Relativa à protecção do ambiente, e 
em especial dos solos, na utilização agrícola de lamas de depuração. 

 
1.4 Óleos Usados 

• Directiva 75/439/CEE, do Conselho, de 16 de Junho - Relativa à eliminação de óleos 
usados.A Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
Novembro revoga o presente diploma, com efeitos a partir de 12 de Dezembro de 2010. 

• Directiva 87/101/CEE, do Conselho, de 22 de Dezembro de 1986 - Altera a Directiva 
75/439/CEE. 

 
1.5 Bifenilos Policlorados e Terfinilos Policlorados (PCB e PCT) 

• Directiva 96/59/CE, do Conselho, de 16 de Setembro - Relativa à eliminação dos 
policlorobifenilos e dos policlorotrifenilos (PCB/PCT). 

• Decisão 2001/68/CE, da Comissão, de 16 de Janeiro - Estabelece dois métodos de 
referência para a medição de PCB nos termos da alínea a) do artigo 10º da Directiva 
96/59/CE. 

 
1.6 Veículos em Fim de Vida 

• Directiva 2000/53/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro - 
Relativa aos veículos em fim de vida. 

• Decisão 2005/63/CE, da Comissão, de 24 de Janeiro - Relativa aos veículos em fim de 
vida, no que respeita às peças sobressalentes. Altera o anexo II da Directiva 2000/53/CE 
do Parlamento Europeu e do Concelho, de 18 de Setembro - Fonte: http://valorcar.pt 

• Decisão 2005/673/CE, da Comissão, de 30 de Setembro - Altera o Anexo II da Directiva 
2000/53/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro relativa a veículos 
em fim de vida. 

• Directiva n.º 2007/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro   de 
2007 - que estabelece um quadro para a homologação dos veículos a motor e seus 
reboques, e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a serem utilizados 
nesses veículos. Transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei nº 16/2010, de 
12 de Março. 

• Directiva n.º 2009/1/CE, da Comissão, de 7 de Janeiro - que altera, para efeitos de 
adaptação ao progresso técnico, a Directiva 2005/64/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Outubro de 2005, relativa à homologação de veículos a motor, no que 
diz respeito à sua potencial reutilização, reciclagem e valorização (A directiva 2005/64/CE, 
alterou a Directiva nº 70/156/CEE, do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970). A directiva 
2009/1/CE, foi transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei nº 16/2010, de 
12 de Março. 

 
1.7 Pilhas e Acumuladores 



• Directiva n.º 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Setembro de 
2006,  relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos e que revoga a Directiva 
91/157/CEE. 

• Directiva n.º 2008/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março, que 
altera a Directiva nº 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de 
Setembro de 2006, relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos, no que diz 
respeito às competências de execução atribuídas à Comissão.  

1.8 Embalagens e Resíduos de Embalagens 

• Directiva 94/62/CE, Do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro - Relativa 
a embalagens e resíduos de embalagens. 

• Decisão 97/129/CE, Da Comissão, de 28 de Janeiro - Cria o sistema de identificação dos 
materiais de embalagem, nos termos da Directiva 94/62/CE. 

• Decisão 99/177/CE, Da Comissão, de 8 de Fevereiro - Estabelece as condições de 
derrogação para grades de plástico e paletes de plástico no que diz respeito às 
concentrações de metais pesados estabelecidos na Directiva 94/62/CE. 

• Decisão 2001/171/CE, Da Comissão, de 19 de Fevereiro - Estabelece as condições de 
derrogação para embalagens de vidro no que diz respeito às concentrações de metais 
pesados estabelecidos na Directiva 94/62/CE. 

• Directiva 2004/12/CE, Do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro – esta 
directiva  altera a Directiva 94/62/CE, relativa a embalagens e resíduos de embalagens.  

• Decisão da Comissão n.º 2005/270/CE, de 5 de Abril de 2005 - Decisão da Comissão, de 
22 de Março de 2005, que estabelece os formulários relativos ao sistema de bases de 
dados nos termos da Directiva n.º 94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Dezembro de 1994 de  relativa a embalagens e resíduos de embalagens.  

 
 
1.9 Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 

• Directiva 2002/95/CE, do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003 - Relativa à restrição do 
uso de determinadas substâncias perigosas nos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 
(EEE). 

• Directiva 2002/96/CE, do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003 - Relativa aos Resíduos de 
Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). 

• Directiva 2003/108/CE, do Conselho, de 8 de Dezembro de 2003 - Altera a Directiva 
2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos Resíduos de Equipamentos 
Eléctricos e Electrónicos (REEE). 

• Decisão 2004/249/CE, da Comissão, de 11 de Março de 2004 - Relativa a um questionário 
que servirá de base aos relatórios dos Estados-Membros sobre a aplicação da Directiva 
2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos Resíduos de Equipamentos 
Eléctricos e Electrónicos (REEE). 

• Decisão 2005/369/CE, da Comissão, de 3 de Maio de 2005 - Estabelece as regras para o 
controlo do cumprimento pelos Estados-Membros da Directiva 2002/96/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, relativa aos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 
(REEE), e estabelece os formatos para a comunicação dos dados exigidos. 

• Decisão 2005/618/CE, da Comissão, de 18 de Agosto de 2005 - Altera a Directiva 
2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho com o objectivo de fixar concentrações 
máximas de determinadas substâncias perigosas em Equipamentos Eléctricos e 
Electrónicos (EEE). 

  
  
2. Legislação Portuguesa 
  
2.1 Resíduos Urbanos 

• Decreto-Lei 372/93, de 29 de Outubro – Define competências no que respeita à captação, 
tratamento e distribuição de água para consumo público e recolha e tratamento de 
resíduos sólidos. Altera a Lei n.º 46/77, de 8 de Julho (lei de delimitação de sectores). 

• Decreto-Lei 379/93, de 5 de Novembro - Altera a Lei nº 46/77 de 8 de Julho - Lei de 
delimitação de sectores, definindo o regime de exploração e gestão dos sistemas 



multimunicipais e municipais de captação, tratamento e distribuição de água para 
consumo público, recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de recolha e tratamento 
de resíduos sólidos. É aditado o artigo 5.º-A, pelo Decreto-Lei nº 195/2009, de 20 de 
Agosto. São revogados os artigos 6.º a 18.º,  pelo  Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de 
Agosto. 

• Decreto-Lei 294/94, de 16 de Novembro – consagra o regime jurídico da concessão de 
exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de tratamento de resíduos sólidos 
urbanos. O presente diploma foi alterado pelo Decreto-Lei nº 195/2009, de 20 de Agosto. 

• Decreto-Lei 109/95, de 20 de Maio - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos do Algarve e competências. 

• Decreto-Lei 89/96, de 3 de Julho - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos de Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira e 
aprova os estatutos da sociedade SULDOURO. 

• Decreto-Lei 111/96, de 2 de Agosto - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos do Cávado-Homem e aprova os estatutos da 
sociedade RECICÁVADO.  

• Decreto-Lei 113/96, de 5 de Agosto - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos do Vale do Minho e aprova os estatutos da 
sociedade VALORMINHO. 

• Decreto-Lei 114/96, de 5 de Agosto - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos do Vale do Lima e Baixo Cávado e aprova os 
estatutos da sociedade RESULIMA. 

• Decreto-Lei 116/96, de 6 de Agosto - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos da Alta Estremadura e aprova os estatutos da 
sociedade VALORLIS. 

• Decreto-Lei 117/96, de 6 de Agosto - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos do Baixo Cávado e aprova os estatutos da 
sociedade BRAVAL. 

• Decreto-Lei 166/96, de 5 de Setembro - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos do Litoral Centro e aprova os estatutos da 
sociedade ERSUC. 

• Decreto-Lei 53/97, de 4 de Março - cria o sistema multimunicipal de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos da margem sul do Tejo e aprova os estatutos da 
sociedade AMARSUL. 

• Decreto-Lei 11/2001, de 23 de Janeiro - cria o sistema multimunicipal de triagem, 
recolha, valorização e tratamento de resíduos urbanos do Norte Alentejano, integrando 
como utilizadores originários, os municípios de Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo 
Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, 
Portalegre e Sousel, bem como a constituição da empresa VALNOR. 

• Decreto Legislativo Regional n.º 28/2004/M, de 24 de Agosto - Cria o sistema de 
transferência, triagem, valorização e tratamento de resíduos sólidos da Região Autónoma 
da Madeira, constitui a sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos 
denominada «Valor Ambiente - Gestão e Administração de Resíduos da Madeira, S. A.» e 
autoriza a atribuição da concessão da exploração e manutenção do sistema de 
transferência, triagem, valorização e tratamento de resíduos sólidos da Região Autónoma 
da Madeira, em regime de serviço público e de exclusividade.  

• Despacho n.º 454/2006,  9 de Janeiro de 2006 (2.ª série) – Aprova o Plano de 
Intervenção para Resíduos Sólidos Urbanos e Equiparados.  

• Decreto-Lei 178/2006, de 5 de setembro - Aprova o regime geral da gestão de resíduos, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 
de Dezembro. Revoga, ainda, os seguintes diplomas: O Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de 
Setembro; O artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, na redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de Maio; O Decreto-Lei n.º 268/98, 
de 28 de Agosto; O artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de Abril; O artigo 49.º 
do Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio; O n.º 3 do artigo 15.º, o n.º 1 do artigo 
16.º, o artigo 20.º, o n.º 4 do artigo 22.º, a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e o artigo 
29.º do Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho; O n.º 1 do artigo 18.º e o artigo 28.º 
do Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de Agosto; O artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 3/2004, 
de 3 de Janeiro; Os n.os 5 e 6 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de 
Dezembro; O artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril; A Portaria n.º 
961/98, de 10 de Novembro; A Portaria n.º 611/2005, de 27 de Julho; A Portaria n.º 
612/2005, de 27 de Julho; A Portaria n.º 613/2005, de 27 de Julho; O despacho n.º 
24571/2002 (2.ª série), de 18 de Novembro. O Decreto-Lei 173/2008, de 26 de Agosto 



revoga o artº 41º do presente diploma. Alterado pela Lei nº 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro. 

• Portaria 1023/2006, de 20 de Setembro - Estabelece as regras respeitantes à liquidação 
da taxa de gestão de resíduos. 

• Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro - Aprova o Regulamento de Funcionamento 
do Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos. São revogadas as Portarias n.os 
768/88, de 30 de Novembro, e 792/98, de 22 de Setembro, as alíneas e), f) e g) do n.º 3 
do anexo I e b) e c) do n.º 5 do anexo II, todas da Portaria n.º 572/2001, de 6 de Junho, 
bem como os despachos n.os 7415/99, de 25 de Março, 6493/2002, de 26 de Março, e 
9627/2004, de 15 de Maio, e o n.º XV do anexo II-B do despacho n.º 10863/2004, de 1 
de Junho. Este diploma foi alterado pela Portaria nº 320/2007, de 23 de Março.  

• Portaria 32/2007, de 8 de Janeiro - Aprova o regulamento interno da Comissão de 
Acompanhamento da Gestão de Resíduos (CAGER). 

• Portaria 50/2007, de 9 de Janeiro de 2007 - Aprova o modelo de alvará de licença para 
realização de operações de gestão de resíduos. 

• Decreto-Lei 187/2007, de 12 de Fevereiro - Aprova o Plano Estratégico para os Resíduos 
Sólidos Urbanos (PERSU II). Alterado pela Portaria nº 851/2009, de 7 de Setembro. 

• Portaria n.º 320/2007 de 23 de Março - Altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de 
Dezembro, que aprovou o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de 
Registo Electrónico de Resíduos (SIRER). É revogada a Portaria n 178/97, de 16 de Maio. 

• Decreto Legislativo Regional n.º 20/2007/A, de 23 de Agosto - Define o quadro jurídico 
para a regulação e gestão dos resíduos na Região Autónoma dos Açores e transpõe a 
Directiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a 
Directiva n.º 91/686/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro, que codificam a 
regulamentação comunitária em matéria de resíduos. O presente diploma foi alterado pelo 
Decreto Legislativo Regional nº 10/2008/A, de 12 de Maio. O Decreto Legislativo Regional 
nº 8/2010/A, de 5 de Março revoga o artigo 10º do presente diploma, o qual tinha sido 
alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional nº 10/2008/A, de 12 de Maio.    

• Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março - Aprova o regime da gestão de resíduos de 
construção e demolição (RCD). 

• Portaria nº 249-B/2008, de 31 de Março - Altera o prazo de preenchimento dos mapas de 
registo de resíduos relativos aos dados do ano de 2007 para 31 de Março de 2009, 
fazendo-o coincidir com o prazo previsto para o preenchimento dos dados relativos ao ano 
de 2008. 

• Decreto Legislativo Regional n.º 10/2008/A, de 12 de Maio - Aprova o Plano Estratégico 
de Gestão de Resíduos dos Açores – PEGRA. Primeira alteração ao Decreto Legislativo 
Regional n.º 20/2007/A, de 23 de Agosto. Este diploma foi rectificado pela Declaração de 
Rectificação  nº 36/2008, de 11 de Julho. O Decreto Legislativo Regional nº 8/2010/A, de 
5 de Março revoga o artigo 10º do Decreto Legislativo Regional nº 20/2007/A, de 23 de 
Agosto, alterado e republicado pelo presente diploma. 

• Despacho nº 17906/2008, de 3 de Julho -  Construção de um aterro sanitário de refugos 
resultantes de operações de tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU) dos concelhos 
de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra. 

• Despacho nº 17907/2008, de 3 de Julho - Construção de uma central de digestão 
anaeróbia para tratamento de resíduos orgânicos dos concelhos de Cascais, Mafra, Oeiras 
e Sintra.  

• Decreto-Lei n.º 128/2008, 21 de Julho - Constitui a sociedade RESIESTRELA - Valorização 
e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., e transmite-lhe o exclusivo da gestão e 
exploração do sistema multimunicipal de triagem, recolha selectiva, valorização e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos da Cova da Beira, criado pelo Decreto-Lei n.º 
319-A/2001, de 10 de Dezembro. 

• Despacho nº 644-D/2009, de 8 de Janeiro - Construção da unidade de tratamento 
mecânico e biológico (TMB) de resíduos sólidos e urbanos (RSU) de Aveiro, a desenvolver 
na freguesia de Eirol, concelho de Aveiro. 

• Decreto Legislativo Regional n.º 5/2009/M, de 11 de Março - Altera o Decreto Legislativo 
Regional n.º 28/2004/M, de 24 de Agosto, que cria o sistema de transferência, triagem, 
valorização e tratamento de resíduos sólidos da Região Autónoma da Madeira, constitui a 
sociedade de capitais exclusivamente públicos denominada Valor Ambiente - Gestão e 
Administração de Resíduos da Madeira, S. A., e autoriza a atribuição da concessão de 
exploração e manutenção do sistema de transferência, triagem, valorização e tratamento 
de resíduos sólidos da Região Autónoma da Madeira, em regime de serviço público e de 
exclusividade.  

• Decreto Legislativo Regional n.º 7/2009/M, de 12 de Março - Cria o sistema 
multimunicipal de distribuição de água e de saneamento básico da Região Autónoma da 
Madeira e o sistema multimunicipal de recolha de resíduos da Região Autónoma da 



Madeira, prevê a constituição da sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos 
denominada ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S. A., e autoriza a atribuição da 
concessão da gestão e exploração do sistema multimunicipal de distribuição de água e de 
saneamento básico da RAM e da concessão do sistema multimunicipal de recolha de 
resíduos da RAM, em regime de serviço público e de exclusividade, à ARM - Águas e 
Resíduos da Madeira, S. A. 

• Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de Abril - Estabelece o regime das parcerias entre o Estado 
e as autarquias locais para a exploração e gestão de sistemas municipais de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão 
de resíduos urbanos. 

• Despacho nº 11981/2009, de 19 de Maio - Contratos de concessão da exploração e 
gestão dos sistemas multimunicipais de captação, tratamento e abastecimento de água 
para consumo humano, de recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de tratamento de 
resíduos sólidos urbanos. 

• Portaria nº 706/2009, de 7 de Julho - Define o âmbito de informação que deve ser alvo 
dos estudos a elaborar por parte do Estado para constituição do regime das parcerias 
entre o Estado e as autarquias locais para a exploração e gestão de sistemas municipais 
de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de 
gestão de resíduos urbanos. 

• Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de Agosto – Estabelece o regime jurídico dos serviços 
municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de 
gestão de resíduos urbanos. São revogados os artigos 6.º a 18.º do Decreto-Lei n.º 
379/93, de 5 de Novembro, e os Decretos–Leis n.os 207/94, de 6 de Agosto, e 147/95, de 
21 de Junho. Mantém -se em vigor o Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto, 
em tudo o que não contrarie o disposto no presente decreto -lei, até à aprovação do 
decreto regulamentar previsto no artigo 74.º. 

• Decreto-Lei nº 195/2009, de 20 de Agosto – Altera o regime jurídico dos serviços de 
âmbito multimunicipal de abastecimento público de água, de saneamento de águas 
residuais e de gestão de resíduos urbanos. O presente diploma altera os Decretos-Leis 
n.os 294/94, de 16 de Novembro, 319/94, de 24 de Dezembro, 162/96, de 4 de 
Setembro e é aditado o artigo 5.º-A ao Decreto -Lei n.º 379/93, de 5 de Novembro, 
alterado pela Lei n.º 176/99, de 25 de Outubro e pelos Decretos -Leis n.os 14/2002, de 
26 de Janeiro, e 103/2003, de 23 de Maio. 

• Decreto-Lei nº 210/2009, de 3 de Setembro – Estabelece o regime de constituição, gestão 
e funcionamento do mercado organizado de resíduos. 

• Portaria nº 851/2009, de 7 de Setembro – Aprova as normas técnicas relativas à 
caracterização de resíduos urbanos. O presente diploma revoga o n.º 6.81 do Plano 
Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II), aprovado pela Portaria n.º 
187/2007, de 12 de Fevereiro. 

• Decreto-Lei nº 235/2009, de 15 de Setembro - Cria o sistema multimunicipal de triagem, 
recolha, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos do Norte Central e constitui 
a sociedade RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., 
atribuindo-lhe a concessão da exploração e gestão desse sistema. São revogados os 
Decretos-Leis n.os 226/2000, de 9 de Setembro, 323-A/2000, de 20 de Dezembro,  e 
93/2001, de 23 de Março. 

• Despacho nº 21295/2009, de 22 de Setembro – Aprova a Estratégia para os Combustíveis 
Derivados de Resíduos (CDR), para o horizonte temporal de 2009-2020. 

• Decreto-Lei nº 198/2009, de 26 de Agosto – Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2006/117/EURATOM, do Conselho, de 20 de Novembro, relativa à 
fiscalização e ao controlo das transferências de resíduos radioactivos e de combustível 
irradiado, e revoga o Decreto-Lei n.º 138/96, de 14 de Agosto. 

• Portaria nº 1127/2009, de 01 de Outubro - Aprova o Regulamento Relativo à Aplicação do 
Produto da Taxa de Gestão de Resíduos.  

• Decreto-Lei nº 277/2009, de 2 de Outubro -  Aprova a orgânica da Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos, I. P.. Revoga o Decreto-Lei nº 362/98, de 18 de 
Novembro.  

• Decreto-Lei nº 10/2010, de 4 de Fevereiro - Estabelece o regime jurídico a que está 
sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de Março, relativa à gestão dos resíduos das indústrias. 

• Portaria nº 72/2010, de 4 de Fevereiro – Estabelece as regras respeitantes à liquidação, 
pagamento e repercussão da taxa de gestão de resíduos e revoga a Portaria nº 
1407/2006, de 18 de Dezembro. 

• Decreto Legislativo Regional nº 8/2010/A, de 5 de Março -  Cria a Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores. É revogado o artigo 10º do Decreto 



Legislativo Regional nº 20/2007/A, de 23 de Agosto, alterado e republicado pelo Decreto 
Legislativo Regional nº 10/2008/A, de 12 de Maio.  

• Despacho nº 3227/2010, de 22 de Fevereiro - Aprovação do Programa de Prevenção de 
Resíduos Urbanos (PPRU) para o período de 2009-2016.  

• Portaria nº 160/2010, de 15 de Março - Define os critérios para cálculo das taxas relativas 
à actividade de regulação estrutural, económica e de qualidade de serviço, devidas pelas 
entidades gestoras concessionárias dos serviços multimunicipais e municipais de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão 
de resíduos urbanos, à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, I. P. 
(ERSAR, I. P.).  

• Portaria nº 165/2010, de 16 de Março - Estabelece um regime excepcional aplicável ao 
«Projecto Limpar Portugal».  

• Portaria nº 228/2010, de 22 de Abril - Define o logótipo para uso por parte das entidades 
gestoras das plataformas de negociações no âmbito do mercado organizado de resíduos.   

• Decreto-Lei nº 68/2010, de 15 de Junho -  Cria o sistema multimunicipal de triagem, 
recolha, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos das regiões de Lisboa e do 
Oeste e constitui a sociedade VALORSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos 
das Regiões de Lisboa e do Oeste, S. A., atribuindo-lhe a concessão da exploração e 
gestão desse sistema. São revogados o Decreto-Lei n.º 297/94, de 21 de Novembro, e o 
Decreto-Lei n.º 366/97, de 20 de Dezembro. 

  
2.2. Resíduos Hospitalares 

• Despacho 242/96, do Ministério da Saúde, de 5 de Julho - Estabelece normas de gestão e 
classificação dos resíduos hospitalares. 

• Portaria 174/97, de 10 de Março - Estabelece as regras de instalação e funcionamento de 
unidades ou equipamentos de valorização ou eliminação de resíduos perigosos 
hospitalares, bem como o regime de autorização da realização de operações de gestão de 
resíduos hospitalares por entidades responsáveis pela exploração das referidas unidades 
ou equipamentos. 

• Despacho conjunto 761/99, de 31 de Agosto - Aprova o Plano Estratégico de Gestão dos 
Resíduos Hospitalares (PERH 99). 

 
2.3. Resíduos Industriais 

• Resolução do conselho de Ministros 98/1997, de 25 de Junho - Define a estratégia de 
gestão dos resíduos industriais 

• Lei 20/99, de 15 de Abril - Tratamento de resíduos industriais.  
• Decreto-Lei 516/1999, de 2 de Dezembro – Aprova o plano estratégico de gestão dos 

resíduos industriais (PESGRI 99). 
• Lei n.º 22/2000, de 10 de Agosto - Primeira alteração à Lei n.º 20/99, de 15 de Abril 

(tratamento de resíduos industriais). 
• Decreto-Lei 89/2002, de 9 de Abril - Procede à revisão do Plano Estratégico de Gestão de 

Resíduos Industriais (PESGRI 99), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 516/99, de 2 de 
Dezembro, que passa a designar-se PESGRI 2001. 

 
2.4. Resíduos Perigosos 

• Portaria 732-A/96, de 11 de Dezembro - Aprova o Regulamento para a Notificação de 
Substâncias Químicas e para a Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substâncias. 
Perigosas. 

• Decreto-Lei 264/98, de 19 de Agosto - Transpõe para a ordem jurídica as Directivas n.os 
94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE e 97/16/CE, que estabeleceram limitações à 
comercialização e utilização de determinadas substâncias perigosas. 

• Decreto-Lei n.º 209/99,  de 11 de Junho de 1999 - Transpõe para a ordem jurídica 
interna a Directiva n.º 97/69/CE, da Comissão, de 5 de Dezembro, e a Directiva n.º 
67/548/CEE, do Conselho, de 27 de Julho, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das substâncias perigosas. 



• Decreto-Lei 195-A/2000, de 22 de Agosto - Altera o Regulamento para a Notificação de 
Substâncias Químicas e para a Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substâncias 
Perigosas. 

• Decreto-Lei 82/2003, de 23 de Abril - Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva 
n.º 1999/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Maio, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados 
membros respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem de preparações perigosas, 
adaptada ao progresso técnico pela Directiva n.º 2001/60/CE, da Comissão, de 7 de 
Agosto, e, no que respeita às preparações perigosas, a Directiva n.º 2001/58/CE, da 
Comissão, de 27 de Julho. O presente diploma foi alterado pelo Decreto-Lei n º 63/2008, 
de 2 de Abril. 

• Decreto-Lei  3/2004, de 3 de Janeiro - Estabelece o regime jurídico a que fica sujeito o 
licenciamento da instalação e da exploração dos centros integrados de recuperação, 
valorização e eliminação de resíduos perigosos (CIRVER). O Decreto-Lei 178/2006, de 5 
de Setembro, revogou o artigo 95º do diploma supracitado. Alterado pela Lei nº 64-
A/2008, de 31 de Dezembro. 

• Decreto-Lei 123/2004, de 24 de Maio – “O presente diploma transpõe para a ordem 
jurídica portuguesa as Directivas 2003/11/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 
de Fevereiro 2003/34/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio, e 
2003/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio, relativas à limitação 
da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas, 
e altera o Decreto-Lei n.º 264/98, de 19 de Agosto. 

• Decreto-Lei 33/2004, de 29 de Outubro - Aprova a Convenção de Roterdão Relativa ao 
Procedimento de Prévia Informação e Consentimento para Determinados Produtos 
Químicos e Pesticidas Perigosos no Comércio Internacional, assinada em 11 de Setembro 
de 1998 em Roterdão. 

• Decreto-Lei 101/2005, de 23 de Junho - Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 1999/77/CE, da Comissão, de 26 de Julho, relativa à limitação da colocação 
no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas, alterando o 
Decreto-Lei n.º 264/98, de 19 de Agosto.  

• Decreto-Lei 181/2006, de 6 de Setembro - Estabelece o regime de limitação das emissões 
de compostos orgânicos voláteis (COV) resultantes da utilização de solventes orgânicos 
em determinadas tintas e vernizes e em produtos de retoque de veículos, transpondo para 
a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/42/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de Abril. 

• Decreto-Lei 10/2007, de 18 de Janeiro - Transpõe para a ordem jurídica interna as 
Directivas n.os 2005/59/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro, 
2005/69/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro, 2005/84/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Dezembro, e 2005/90/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de Janeiro de 2006, que alteram a Directiva n.º 
76/769/CEE, do Conselho, de 27 de Julho, no que respeita à limitação da colocação no 
mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2007, de 5 de Março - Estabelece, pelo prazo 
de dois anos, medidas preventivas para a área de implantação dos centros integrados de 
recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos no município da Chamusca. 

• Decreto regulamentar nº 13/2007, de 20 de Março - Aprova a suspensão parcial do Plano 
Director Municipal da Chamusca, pelo prazo de dois anos, na área de implantação dos 
CIRVER. 

• Despacho nº 9295/2007, de 22 de Maio – Reserva Ecológica Nacional do concelho da 
Chamusca. 

• Despacho nº 9296/2007, de 22 de Maio – Reserva Ecológica Nacional do concelho da 
Chamusca. 

• Despacho nº 9297/2007, de 22 de Maio – Reconhecimento de interesse público da 
construção do CIRVER-ECODEAL e do CIRVER-SISAV nas áreas da freguesia de 
Carregueira, concelho da Chamusca. 

• Decreto-Lei nº  63/2008, de 2 de Abril - Procede à 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 
82/2003, de 23 de Abril, que aprova o Regulamento para a Classificação, Embalagem, 
Rotulagem e Fichas de Dados de Segurança de Preparações Perigosas, transpondo para a 
ordem jurídica interna as Directivas n.os 2004/66/CE, do Conselho, de 26 de Abril, 
2006/8/CE, da Comissão, de 23 de Janeiro, e 2006/96/CE, do Conselho, de 20 de 
Novembro. 

• Decreto-Lei nº 172/2009, de 17 de Fevereiro - Aprova o Regulamento dos Centros 
Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos (CIRVER). O 
Decreto-Lei nº 72-A/2010, de 18 de Junho altera o diploma supra citado. 



• Despacho nº 22007/2009, de 2 de Outubro -  Aprova o programa de controlo de aplicação 
do Decreto-Lei n.º 181/2006, de 6 de Setembro. 

• Decreto-Lei nº 293/2009, de 13 de Outubro - Assegura a execução, na ordem jurídica 
nacional, das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro, relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição dos produtos químicos (REACH) e que procede à criação da Agência Europeia 
dos Produtos Químicos. 

• Decreto Legislativo Regional nº 12/2009/A, de 28 de Julho - Transpõe para o 
ordenamento jurídico da Região Autónoma dos Açores as Directivas n.os 87/217/CEE, do 
Conselho, de 19 de Março, relativa à prevenção e à redução da poluição do ambiente 
provocada pelo amianto, 1999/77/CE, da Comissão, de 26 de Julho, que adapta, pela 
sexta vez, o anexo I da Directiva n.º 76/769/CE, do Conselho, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados membros, 
respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias 
e preparações perigosas (amianto), e 2003/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 27 de Março, que altera a Directiva n.º 83/477/CEE, do Conselho, de 19 de Setembro, 
relativa à protecção sanitária dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto 
durante o trabalho. 

• Decreto-Lei nº 10/2010, de 4 de Fevereiro - Estabelece o regime jurídico a que está 
sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de Março, relativa à gestão dos resíduos das indústrias. 

• Portaria nº 72/2010, de 4 de Fevereiro – Estabelece as regras respeitantes à liquidação, 
pagamento e repercussão da taxa de gestão de resíduos e revoga a Portaria nº 
1407/2006, de 18 de Dezembro. 

• Despacho nº 4515/2010, de 15 de Março - Cria a comissão de acompanhamento local da 
co-incineração de resíduos perigosos na cimenteira da Cimpor - Indústria de Cimentos, S. 
A., em Souselas.  

• Decreto-Lei nº 41-A/2010, de 29 de Abril - Regula o transporte terrestre, rodoviário e 
ferroviário, de mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2006/90/CE, da Comissão, de 3 de Novembro, e a Directiva n.º 2008/68/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Setembro.  O presente diploma foi 
rectificado pela Declaração de rectificação nº 18/2010, de 28 de Junho.  

 
2.5. Incineração  

• Decreto-Lei 273/1998, de 2 de Setembro - Transpõe para o direito interno as disposições 
constantes da Directiva n.º 94/67/CE, do Conselho, de 16 de Dezembro, relativa à 
incineração de resíduos perigosos. 

• Decreto-Lei 120/1999, de 16 de Abril - Cria um sistema especial de controlo e fiscalização 
ambiental da co-incineração. 

• Decreto-Lei 121/1999, de 16 de abril - Atribui a competência prevista no artigo 4.º da Lei 
n.º 20/99 à Comissão Científica Independente criada pelo Decreto-Lei n.º 120/99, e faz 
cessar a suspensão da vigência das normas sobre fiscalização e sancionamento das 
operações de co-incineração constantes do Decreto-Lei n.º 273/98, de 2 de Setembro. 

• Resolução do Conselho de Ministros 91/2000, de 20 de Julho. 
• Decreto-Lei 154-A/2001, de 8 de Maio – Cessa a suspensão da vigência das normas do 

Decreto-Lei n.º 273/98, de 2 de Setembro, no que respeita às operações de co-
incineração de resíduos industriais perigosos, incluindo a avaliação e selecção de locais 
para queimas e tratamento desses resíduos. 

• Despacho 10 128/2001, de 15 de Maio - Co-incineração de resíduos industriais perigosos. 
• Decreto-Lei 85/2005, de 28 de Abril - Estabelece o regime legal da incineração e co-

incineração de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 
2000/76/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro. O Decreto-Lei 
178/2006, de 5 de Setembro, revogou o artigo 38º do diploma supracitado. 

• Declaração de Rectificação n.º 44/2005, de 9 de Junho - De ter sido rectificado o Decreto-
Lei n.º 85/2005, que estabelece o regime legal da incineração e co-incineração de 
resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2000/76/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro, publicado no Diário da República, 
1.ª série, n.º 82, de 28 de Abril de 2005. 

 
2.6. Lista Europeia de Resíduos 



• Portaria 209/2004, de 3 de Março – Publica a lista europeia de resíduos (LER) e define as 
operações de valorização e de eliminação de resíduos. São revogadas as portarias nº 
15/96, de 23 de Janeiro e Portaria nº 818/97, de 5 de Setembro. 

 
2.7. Aterros 

• Despacho nº 13881/2009, de 17 de Junho - DIUP – aterro sanitário de Abrunheira - 
TRATOLIXO. 

• Decreto-Lei n 183/2009, de 10 de Agosto – Estabelece o regime jurídico da deposição de 
resíduos em aterro, as características técnicas e os requisitos a observar na concepção, 
licenciamento, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 1999/31/CE, do Conselho, de 26 
de Abril, relativa à deposição de resíduos em aterros, alterada pelo Regulamento (CE) n.º 
1882/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Setembro, aplica a Decisão 
n.º 2003/33/CE, de 19 de Dezembro de 2002, e revoga o Decreto-Lei n.º 152/2002, de 
23 de Maio. O presente diploma foi rectificado pela Declaração de rectificação nº 74/2009, 
de 9 de Outubro. 

 
2.8. Transporte de Resíduos 

• Portaria 335/1997, de 16 de Maio – estabelece as regras a que fica sujeito o transporte de 
resíduos dentro do território nacional. 

• Despacho 8943/1997, do Instituto de Resíduos, de 9 de Outubro (II Série) - identifica as 
guias a utilizar para o transporte de resíduos, segundo o artigo 7º da Portaria n.º 335/97. 

• Despacho 8943/1997, do Instituto de Resíduos, de 9 de Outubro (II Série) - identifica as 
guias a utilizar para o transporte de resíduos, segundo o artigo 7º da Portaria n.º 335/97. 

• Decreto-Lei 38/1999, de 6 de Fevereiro - Institui um novo regime jurídico aplicável aos 
transportes rodoviários de mercadorias, por conta de outrem e por conta própria, 
nacionais e internacionais.  

• Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de Março - Assegura a execução e garante o 
cumprimento, na ordem jurídica interna, das obrigações decorrentes para o Estado 
Português do Regulamento (CE) n.º 1013/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 14 de Junho, relativo à transferência de resíduos, e revoga o Decreto-Lei n.º 296/95, 
de 17 de Novembro.  

• Portaria n.º 242/2008, de 18 de Março - Estabelece os termos do pagamento de taxas a 
cobrar pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) pela apreciação dos procedimentos 
relativos à notificação de transferência de resíduos que se destine à importação, 
exportação e trânsito, e revoga a Portaria n.º 830/2005, de 16 de Setembro. 

• Portaria nº 417/2007, de 11 de Junho - Aprova os modelos de guias de acompanhamento 
de resíduos para o transporte de resíduos de construção e demolição (RCD). 

  
2.9. Lamas e Valorização Agrícola 

• Decreto-Lei nº 276/2009, de 2 de Outubro - Estabelece o regime de utilização de lamas 
de depuração em solos agrícolas, de forma a evitar efeitos nocivos para o homem, para a 
água, para os solos, para a vegetação e para os animais, promovendo a sua correcta 
utilização, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 86/278/CEE, do 
Conselho, de 12 de Junho. Revoga o Decreto-Lei nº 118/2006, de 21 de Junho. 

 
2.10. Óleos Usados 

• Despacho conjunto da Direcção Geral de Energia/Direcção Geral de Qualidade Ambiental, 
de 18 de Maio de 1993 - Define óleos usados e as especificações a que devem obedecer 
os óleos usados a utilizar como combustível. 

• Decreto-Lei 153/2003, de 11 de Julho - Estabelece o regime jurídico da gestão de óleos 
usados, sustentado a criação da SOGILUB, Sociedade de Gestão Integrada de Óleos 
Lubrificantes Usados, Lda Revê e completa a transposição para a ordem jurídica interna 
da Directiva 75/439/CEE, de 16 de Junho relativa à eliminação de óleos usados, a qual foi 
alterada pela Directiva 87/101/CEE, de 22 de Dezembro de 1986. O Decreto-Lei 



178/2006, de 5 de Setembro, revogou o nº 3 do artigo 15º, o nº 1 do artigo 16º, o artigo 
20º, o nº 4 do artigo 22º, a alínea g) do nº 1 do artigo 25º e o artigo 29º do diploma 
supracitado. 

• Despacho n.º 9277/2004, de 10 de Maio de 2004 (2.ª série) - Atribuição de número de 
registo para a actividade de recolha e transporte rodoviário de óleos usados.  

• Despacho n.º 10863/2004 de 1 de Junho - Atribuição de número de registo para a 
actividade de recolha e transporte rodoviário de óleos usados. Por ter sido publicado com 
inexactidão, rectifica-se o despacho n.º 9277/2004 (2.ª série), de 10 de Maio, 
republicando-o no seu texto integral. Revogado o n.º XV do anexo II-B do, pela Portaria 
nº 1408/2006, de 18 de Dezembro. 

• Despacho Conjunto  662/2005, de 6 de Setembro  - Concede licença para a gestão de 
óleos usados, nos termos do nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 153/2003, de 11 de 
Julho, à SOGILUB - Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, 
Lda. 

• Decreto-Lei nº 267/2009, de 29 de Setembro - Estabelece o regime jurídico da gestão de 
óleos alimentares usados.    

 
2.11. Bifenilos Policlorados e Terfinilos Policlorados (PCB e PCT) 

• Decreto-Lei 277/99, de 23 de Julho - Transpõe para o direito interno as disposições 
constantes da Directiva 96/59/CE, do Conselho, de 16 de Setembro e estabelece as 
regras a que fica sujeita a eliminação dos PCB usados, tendo em vista a sua total 
destruição. O Decreto-Lei n.º 72/2007, de 27 de Março alterou os artigos 4.º, 5.º, 8.º, 
9.º, 11.º, 12.º, 13.º e revogou o artigo 15.º do  diploma supracitado. 

• Decreto-Lei n.º 72/2007 de 27 de Março de 2007 - Altera o Decreto-Lei n.º 
277/99, de 23 de Julho, que transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 96/59/CE, do Conselho, de 16 de Setembro, e estabelece as 
regras para a eliminação dos PCB usados, tendo em vista a destruição total 
destes.  

  
2.12. Sucatas 

• Lei 33/2006, 28 de Julho - Altera o Código do IVA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-
B/84, de 26 de Dezembro, estabelecendo regras especiais em matéria de tributação de 
desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis e de certas prestações de serviços 
relacionadas. 

 
2.13. Veículos em fim de vida 

• Decreto-Lei 292-A/2000, de 15 de Novembro - Criação de incentivo fiscal à destruição de 
automóveis ligeiros em fim de vida. A Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril altera  os  artigos 
2.º  e 10.º do presente diploma. 

• Decreto-Lei 196/2003, de 23 de Agosto - Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a 
gestão de veículos e de veículos em fim de vida, sustentado a criação da sociedade 
VALORCAR – Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda. O Decreto-Lei 
178/2006, de 5 de Setembro, revogou o nº 1 do artigo 18º e o artigo 28º do diploma 
supracitado. O presente diploma foi alterado pelo Decreto-Lei nº 64/2008, de 8 de Abril. 

• Despacho n.º 9276/2004, de 10 de Maio de 2004 (2.ª série) -  Modelo do certificado de 
destruição de veículos em fim de vida. 

• Despacho conjunto n.º 525/2004, de 21 de Agosto – Licençiamento da VALORCAR - 
Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda.  

• Decreto-Lei  33/2007, de 15 de Fevereiro - No uso da autorização legislativa concedida 
pelo n.º 8 do artigo 50.º da Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro, altera o regime do 
incentivo fiscal à destruição de automóveis ligeiros em fim de vida previsto no Decreto-Lei 
n.º 292-A/2000, de 15 de Novembro, e procede à respectiva republicação. 

• Decreto-Lei nº 64/2008, de 8 de Abril - Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
196/2003, de 23 de Agosto, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 
2000/53/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro, relativa aos 
veículos em fim de vida. 



• Despacho n.º 15076/2008, de 30 de Maio - Concessão da licença para a gestão de um 
sistema integrado de gestão de veículos em fim de vida (VFV) à VALORCAR - Sociedade 
de Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda. 

• Decreto-Lei n.º 149/2008, de 29 de Julho - Aprova o Regulamento Que Estabelece as 
Disposições Administrativas e Técnicas para a Homologação dos Veículos das Categorias 
M(índice 1) e N(índice 1), Referentes à Reutilização, Reciclagem e Valorização dos Seus 
Componentes e Materiais, transpondo parcialmente para a ordem jurídica interna, na 
parte que se refere à reutilização, reciclagem e valorização, a Directiva n.º 2005/64/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro. O presente diploma foi alterado 
pelo Decreto-Lei nº 16/2010, de 12 de Março. 

• Despacho n.º 7718/2009, de 17 de Março – Fixa o valor dos incentivos não reembolsáveis 
como contrapartida pelo abate de veículos pesados de mercadorias e cancelamento da 
respectiva matrícula e licença. 

• Lei nº 72/2009, de 6 de Agosto – Introduz um regime transitório de majoração do 
incentivo fiscal à destruição de automóveis ligeiros em fim de vida previsto no Decreto-Lei 
n.º 292-A/2000, de 15 de Novembro. 

• Decreto-Lei nº 16/2010, de 12 de Março - Aprova o Regulamento Que Estabelece o 
Quadro para a Homologação CE de Modelo de Automóveis e Reboques, Seus Sistemas, 
Componentes e Unidades Técnicas, altera o Regulamento Que Estabelece as Disposições 
Administrativas e Técnicas para a Homologação dos Veículos das Categorias M(índice 1) e 
N(índice 1), Referentes à Reutilização, Reciclagem e Valorização dos Seus Componentes e 
Materiais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 149/2008, de 29 de Julho, procede à 
transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 2007/46/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro, e da Directiva n.º 2009/1/CE, da Comissão, de 
7 de Janeiro, e revoga o Decreto-Lei n.º 72/2000, de 6 de Maio.  

 
2.14. Pneus Usados 

• Decreto-Lei 111/2001, de 6 de Abril - Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a 
gestão de pneus usados e institui o Sistema Integrado de Gestão de Pneus Usados em 
Portugal, assim como prevê a constituição da entidade gestora do sistema, sustentado a 
criação da sociedade VALORPNEU - Sociedade Gestora de Pneus Usados. Posteriormente 
alterado pelo Decreto-Lei 43/2004 de 2 de Março) O Decreto-Lei 178/2006, de 5 de 
Setembro, revogou o artigo 13º do diploma supracitado. 

• Decreto-Lei 43/2004, de 2 de Março - Altera a redacção dos artigos 4º, 9º e 17º do 
decreto-lei nº 111/2001, de 6 de Abril.  

• Despacho n.º 4015/2007, 2 de Março - Pneus em fim de vida. 
• Despacho n.º 31484/2008, de 10 de Dezembro - Concessão à VALORPNEU - Sociedade de 

Gestão de Pneus, Lda., a licença para a gestão de um sistema integrado de gestão de 
pneus usados. 

• Despacho n.º 31203/2008, de 11 de Novembro - Concessão à VALORPNEU - Sociedade de 
Gestão de Pneus, Lda., a licença para a gestão de um sistema integrado de gestão de 
pneus usados. O presente diploma foi rectificado pela Declaração de rectificação nº 
1600/2009, de 2 de Julho de 2009. O presente diploma foi alterado pelo Despacho nº 
19692/2009, de 27 de Agosto. 

• Despacho nº 19692/2009, de 27 de Agosto – Licença  para a gestão de um sistema 
integrado de gestão de pneus usados. 

 
2.15. Pilhas e Acumuladores 

• Decreto-Lei nº 6/2009, de 6 de Janeiro - Estabelece o regime de colocação no mercado de 
pilhas e acumuladores e o regime de recolha, tratamento, reciclagem e eliminação dos 
resíduos de pilhas e de acumuladores, transpondo para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Setembro, 
relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos e que revoga a Directiva n.º 
91/157/CEE, do Conselho, de 18 de Março, alterada pela Directiva n.º 2008/12/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março. São revogados o Decreto-Lei nº 
62/2001, de 19 de Fevereiro e as Portarias 571/2001 e 572/2001, de 6 de Junho. O 
presente diploma foi rectificado pela Declaração de Rectificação nº 18-A/2009, de 6 de 
Março. Alterado pelo Decreto-Lei nº 266/2009, de 29 de Setembro. 

• Despacho nº 16781/2009, de 22 de Julho - Concessão à VALORCAR - Sociedade de 
Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda., da licença para a gestão de um sistema 



integrado de resíduos de baterias e acumuladores para veículos automóveis e de alguns 
tipos de baterias e acumuladores industriais. 

• Decreto-Lei nº 266/2009, de 29 de Setembro - Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
6/2009, de 6 de Janeiro, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 
2008/103/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008, 
relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos no que respeita à colocação de 
pilhas e acumuladores no mercado, que altera a Directiva n.º 2006/66/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de Setembro de 2006. 

• Despacho nº 1262/2010, de 19 de Janeiro -  Concessão à Amb3E - Associação Portuguesa 
de Gestão de Resíduos de licença para a gestão de um sistema integrado de resíduos de 
pilhas e acumuladores. 

• Despacho nº 3862/2010, de 3 de Março - Concessão à ERP Portugal - Associação Gestora 
de Resíduos de licença para a gestão de um sistema integrado de resíduos de pilhas e 
acumuladores. 

• Despacho nº 3863/2010, de 3 de Março - Concessão à ECOPILHAS - Sociedade Gestora 
de Resíduos de Pilhas e Acumuladores, Lda., de licença para a gestão de um sistema 
integrado de resíduos de pilhas e acumuladores.  

• Despacho nº 5186/2010, de 23 de Março - Concessão à GVB - Gestão e Valorização de 
Baterias, Lda., de licença para a gestão de um sistema integrado de resíduos de baterias 
e acumuladores industriais e para veículos automóveis.               
  

2.16. Embalagens e Resíduos de Embalagem 

• Decreto-Lei 366-A/97, de 20 de Dezembro – Transpõe para o Direito Interno a Directiva 
94/62/CE, do Parlamento e Conselho, de 20 de Dezembro. Estabelece os princípios e 
normas aplicáveis à Gestão de Embalagens e Resíduos de Embalagens. Revoga o Decreto-
Lei nº 322/95, de 28 de Novembro de 1995. Este diploma foi alterado pelos Decretos-Leis 
n.º 162/2000, de 27 de Julho e 92/2006, de 25 de Maio. 

• Portaria 29-B/98, de 15 de Janeiro - Estabelece as regras de funcionamento dos sistemas 
de consignação aplicáveis às embalagens reutilizáveis e às embalagens não reutilizáveis, 
bem como as do sistema integrado aplicável apenas às embalagens não reutilizáveis - 
revoga a Portaria nº313/96 de 29 de Julho. 

• Decreto-Lei 407/98, de 21 de Dezembro - Estabelece as regras respeitantes aos requisitos 
essenciais da composição das embalagens. 

• Despacho Conjunto 289/99, de 6 Abril (II Série) - Cria o Grupo de trabalho sobre 
reutilização previsto no nº4 do nº5º da Portaria nº 29-B/98 de 15 de Janeiro. 

• Despacho Conjunto 316/99, Ministério do Ambiente e Ministério dos Negócios Estrangeiros 
de 15 de Abril (II Série) - Determina o modelo de relatório anual de actividade da 
entidade gestora do sistema integrado. 

• Decreto-lei 162/2000, de 27 de Julho - Altera os Artigos 4º e 6º do Decreto-Lei n.º366-
A/97, de 20 de Dezembro. Estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de 
gestão de embalagens e resíduos de embalagens – Revoga o Decreto-Lei 322/95, de 28 
de Novembro. 

• Decreto-Lei 173/2005, de 21 de Outubro - Regula as actividades de distribuição, venda, 
prestação de serviços de aplicação de produtos fitofarmacêuticos e a sua aplicação pelos 
utilizadores finais.  

• Decreto-Lei 92/2006, de 25 de Maio -  Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 
20 de Dezembro, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2004/12/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro, relativa a embalagens e 
resíduos de embalagens. 

• Decreto-Lei n.º 187/2006, 19 de Setembro - Estabelece as condições e procedimentos de 
segurança no âmbito dos sistemas de gestão de resíduos de embalagens e de resíduos de 
excedentes de produtos fitofarmacêuticos e altera o Decreto-Lei n.º 173/2005, de 21 de 
Outubro. 

• Declaração de Rectificação n.º 78/2006, 17 de Novembro - De ter sido rectificado o 
Decreto-Lei n.º 187/2006, do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Regional e 
das Pescas, que estabelece as condições e procedimentos de segurança no âmbito dos 
sistemas de gestão de resíduos de embalagens e de resíduos de excedentes de produtos 
fitofarmacêuticos, e altera o Decreto-Lei n.º 173/2005, de 21 de Outubro, publicado no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 181, de 19 de Setembro de 2006. 

• Portaria n.º 758/2007, 3 de Julho de 2007 - Determina quais as entidades responsáveis 
pela gestão e recolha dos resíduos de embalagens com capacidade/peso igual ou superior 



a 250 l ou 250 kg que contiveram produtos fitofarmacêuticos, a que se refere a alínea b) 
do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 187/2006, de 19 de Setembro. 

• Despacho n.º 10287/2009, de 20 de Abril - Estabelece os princípios e as normas 
aplicáveis à gestão de embalagens e resíduos de embalagens. 

• Despacho nº 15370/2009, de 3 de Junho - Alteração à licença concedida à Sociedade 
Ponto Verde em 7 de Dezembro de 2004. 

• Despacho nº 21894-A/2009, de 30 de Setembro – Aditamento ao anexo I do apêndice I 
da licença concedida à Sociedade Ponto Verde, em 7 de Dezembro de 2004, aprovado 
pelo Despacho nº 15370/2008, de 3 de Junho. 

 
2.17. Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 

• Decreto-Lei 230/2004, de 10 de Dezembro - Estabelece o regime jurídico a que fica 
sujeita a gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), com o 
objectivo prioritário de prevenir a sua produção e, subsequentemente, promover a 
reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de modo a reduzir a quantidade 
e o carácter nocivo dos resíduos eléctricos e electrónicos a serem geridos, visando 
melhorar o comportamento ambiental de todos os operadores envolvidos no ciclo de vida 
destes equipamentos. O Decreto-Lei 178/2006, de 5 de Setembro, revogou o nº 5 e o nº 
6 do artigo 20º do diploma supracitado. 

• Decreto-Lei 174/2005, de 25 de Outubro - Altera o âmbito da aplicação do Decreto-Lei n.º 
230/2004, de 10 da Dezembro, em conformidade com o n.º 1 do artigo 2.º da Directiva 
n.º 2002/96/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003. 

• Despacho Conjunto nº 353/2006, de 27 de Abril, concede licença à ERP Portugal - 
Associação Gestora de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos como entidade 
gestora de um sistema integrado de gestão de (REEE), nos termos do Decreto-Lei nº 
230/2004, de 10 de Dezembro. 

• Despacho Conjunto nº 354/2006, de 27 de Abril, concede licença  à AMB3E - Associação 
Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos como 
entidade gestora do sistema integrado de gestão de resíduos de equipamentos eléctricos 
e Electrónicos (REEE), nos termos do Decreto-Lei nº 230/2004, de 10 de Dezembro. 

• Despacho nº 9062/2009, de 01 de Abril – Licença à Amb3E – Associação de Gestão de 
Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (Amb3E). 

• Despacho nº 9063/2009, de 01 de Abril – Concessão de licença à ERP Portugal – 
Associação Gestora de REEE (ERP). 

• Despacho n.º 10134/2009, de 16 de Abril - Aprova a tabela de valores da prestação 
financeira à ERP Portugal. 

• Despacho nº 7807/2010, de 4 de Maio - Aprova a tabela de valores das prestações 
financeiras a que se refere o n.º 1 da cláusula 6.ª da licença da AMB3E - Associação 
Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos a vigorar 
para o biénio de 2010-2011 

  
2.18. Tratamento de Águas Residuais 

• Decreto-Lei nº 152/1997, de 19 de Junho –  Transpõe para o direito interno a Directiva 
n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de Maio de 1991, relativamente ao tratamento de 
águas residuais urbanas; 

• Decreto-Lei nº 348/1998, de 9 de Novembro - Altera o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de 
Junho (transpõe para o direito interno a Directiva n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de 
Maio, relativo ao tratamento de águas residuais urbanas), transpondo para o direito 
interno a Directiva n.º 98/15/CE, da Comissão, de 21 de Fevereiro; 

• Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de Junho –  Altera o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de 
Junho, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 91/271/CEE, do 
Conselho, de 21 de Maio, relativamente ao tratamento de águas residuais urbanas. São 
revogados os Decretos-Leis n.os 261/99, de7 de Julho, e 172/2001, de 26 de Maio; 

• Decreto-Lei nº 198/2008, de 8 de Outubro - Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 152/97, 
de 19 de Junho, que transpõe para o direito interno a Directiva n.º 91/271/CEE, do 
Conselho, de 21 de Maio, relativamente ao tratamento de águas residuais urbanas. 

• Despacho nº 11986/2009, de 19 de Maio – Execução da Estação de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) de Touça e respectivo acesso, pertencente ao Subsistema de Águas 
Residuais dos Pequenos Aglomerados da Terra Quente Transmontana e do Vale do Douro 
Superior - Subsistema de Águas Residuais de Freixo Numão. 



• Despacho nº 11987/2009, de 19 de Maio -Implantação da ETAR do subsistema de águas 
residuais de Salzedas, infra-estrutura integrada no sistema multimunicipal de 
abastecimento de água e de saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro, a desenvolver 
na freguesia de Salzedas, concelho de Tarouca. 

• Despacho Normativo nº 33/2009, de 25 de Setembro - Regulamento de Exploração do 
Serviço Público de Saneamento de Águas Residuais. 

• Decreto Legislativo Regional nº 18/2009/A, de 19 de Outubro - Fixa o regime jurídico da 
recolha, tratamento e descarga de águas residuais urbanas na Região Autónoma dos 
Açores. 

• Decreto-Lei nº 312/2009, de 27 de Outubro – Altera o Sistema Multimunicipal de 
Saneamento do Grande Porto para recolha, tratamento e rejeição de efluentes, criado 
pelo Decreto-Lei n.º 260/2000, de 17 de Outubro, e constitui a sociedade SIMDOURO - 
Saneamento do Grande Porto, S. A., atribuindo-lhe a concessão da exploração e gestão 
desse sistema. 

(1) A legislação foi sistematizada a partir da pesquisa e consulta aos sites do Ministério do Ambiente, do Ordenamento 
do Território e do Desenvolvimento Regional : Agência Portuguesa do Ambiente; Instituto Regulador de  Águas e 
Resíduos. Como fonte para os links dos documentos utilizaram-se os seguintes sites: Legislação europeia: http://eur-
lex.europa.eu/pt/index.htm;  Legislação nacional: http://www.dre.pt, http://www.apambiente.pt, http://www.irar.pt. 

Capitulo III - Avaliação de Impacte Ambiental e 
Participação (2) 
  
1. Legislação Europeia 

• Directiva 85/337/CEE, de 27 de Junho de 1985 – Avaliação dos efeitos de determinados 
projectos públicos e privados no ambiente. 

• Directiva 97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março de 1997 - altera a Directiva 85/337/CEE 
relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no 
ambiente.  

• Convenção de Aarhus, de 25 de Junho – Convenção sobre o acesso à informação e 
participação do público no processo de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria 
de ambiente. 

• Directiva 2001/42/CE, de 27 de Junho de 2001 – Avaliação dos efeitos de determinados 
planos e programas no ambiente. 

• Directiva 2003/4/CE, de 28 de Janeiro – acesso público a informações sobre ambiente. 
• Directiva n.º 2003/87/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro - 

relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito 
de estufa na Comunidade e que altera a Directiva 96/61/CE do Conselho, de 24 de 
Setembro de 1996.  

presente diploma foi alterado O presente diploma foi alterado pelas  
Directivas n.os 2009/29/CE e 2008/101/CE.  

• Directiva 2003/35/CE, de 26 de Maio de 2003 –  participação do público na elaboração de 
certos planos e programas relativos ao ambiente. 

• Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de Abril de 2004 – 
relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos 
ambientais. 

• Directiva 2004/42/CE, de 21 de Abril de 2004 – relativa à limitação das emissões de 
compostos orgânicos voláteis resultantes da utilização de solventes orgânicos em 
determinadas tintas e vernizes e em produtos de retoque de veículos e que altera a 
Directiva 1999/13/CE. 

• Directiva 2005/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de 2005 - 
relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos 
produtos que consomem energia e que altera as Directivas 92/42/CEE do Conselho e 
96/57/CE e 2000/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. 

• Directiva 2005/370/CE, de 17 de Fevereiro – celebração, em nome da Comunidade 
Europeia, da Convenção sobre o acesso à informação, participação do público no processo 
de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente. 

• Regulamento (CE) n.o 166/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Janeiro 
de 2006, relativo à criação do Registo Europeu das Emissões e Transferências de 
Poluentes e que altera as Directivas 91/689/CEE e 96/61/CE do Conselho.  



• Directiva 2008/1/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro – relativa à 
prevenção e controlo integrados da poluição. Esta Directiva revoga a Directiva nº 
96/61/CE do Conselho, de 24 de Setembro. 

• Directiva n.º 2008/101/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro - 
Que altera a Directiva n.º 2003/87/CE de modo a incluir as actividades da aviação no 
regime de comércio de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade.  

• Directiva n.º 2009/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril - que 
altera a Directiva n.º 2003/87/CE a fim de melhorar e alargar o regime comunitário de 
comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa.   

  
  
2. Legislação Portuguesa 

• Portaria n.º 286/93, 12 de Março de 1993 (I série) - Fixa os valores limites e os valores 
guias no ambiente para o dióxido de enxofre, partículas em suspensão, dióxido de azoto e 
monóxido de carbono, o valor limite para o chumbo e os valores guias para o ozono. O 
presente diploma foi alterado pela Portaria nº 677/2009, de 23 de Junho.  

• Despacho 84/MARN/93, de 27 de Julho (II série) - Designa a Direcção-Geral do Ambiente 
(DGA) entidade competente para a instrução do processo de avaliação de impacte 
ambiental (AIA) de projectos. 

• Despacho conjunto, de 11 de Janeiro (II série) dos Ministérios do Planeamento e da 
Administração do Território, das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e do 
Ambiente e Recursos Naturais - Determina a revogação do Despacho conjunto destes 
Ministérios de 06-7-1990, publicado no DR, 2ª série, de 23-7-1990. 

• Despacho 78/MA/96, de 24 de Setembro (II série) - Determina o número de exemplares a 
remeter ao Ministério do Ambiente através do Instituto de Promoção Ambiental, por parte 
do proponente do projecto, no âmbito do processo de avaliação de impacte ambiental. 

• Despacho 79/MA/96, de 24 de Setembro (II série) - Define nos termos do art.º 4º do 
Decreto-Lei nº 186/90, de 6 de Junho, os procedimentos aplicáveis à consulta pública nos 
processos de avaliação de impacte ambiental. 

• Despacho 3256/97, de 4 de Julho (II série) da Ministra do Ambiente - Constitui, atribui 
competências e nomeia a Comissão de Avaliação do Impacte Ambiental dos Projectos de 
Eliminação de Resíduos Industriais pelo Sector Cimenteiro. 

• Decreto-Lei 221/97,  de 20 de Agosto de 1997 -  Cria o Conselho Nacional do Ambiente e 
do Desenvolvimento Sustentável.  

• Despacho conjunto 682/98, de 6 de Outubro (II série) dos Ministérios do Equipamento, do 
Planeamento e da Administração do Território e do Ambiente - Determina a constituição 
da Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental, decorrente do plano para o novo 
aeroporto internacional de Lisboa. 

• Decreto 59/99, de 17 de Dezembro- Aprova a Convenção sobre a Avaliação dos Impactes 
Ambientais num Contexto Transfronteiras, concluída em 25 de Fevereiro de 1991 em 
Espoo (Finlândia), no âmbito da Organização das Nações Unidas. 

• Decreto-lei nº 276/99, de 23 de Julho – Define as linhas de orientação da política de 
gestão da qualidade do ar e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 
96/62/CE, do Conselho, de 27 de Setembro, relativa à avaliação e gestão da qualidade do 
ar ambiente. O presente diploma foi alterado pelo Decreto-Lei nº  279/2007, de 6 de 
Agosto. 

• Decreto-Lei 69/2000, de 3 de Maio - Aprova o regime jurídico da avaliação de impacte 
ambiental (AIA), transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva nº 85/337/CEE, 
com as alterações introduzidas pela Directiva nº 97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março de 
1997. Declaração de rectificação nº 7-D/2000, de 30 de Junho. Alterado pelo Decreto-Lei 
nº 74/2001, de 26 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei 197/2005, de 8 de Novembro. 

• Decreto-Lei 74/2001, de 26 de Fevereiro- Revoga o nº 3 do artigo 46º do Decreto-Lei nº 
69/2000, de 3 de Maio, que institui o novo regime jurídico de avaliação de impacte 
ambiental. 

• Portaria 330/2001, de 2 de Abril - Fixa as normas técnicas para a estrutura da proposta 
de definição do âmbito (PDA) de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e normas 
técnicas para a estrutura do estudo de impacte ambiental (EIA).Declaração de 
Rectificação nº 13-H/2001, de 31 de Maio (4º supl.). 

• Despacho nº 11091/2001, de 25 de Maio (II série) do Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território - Determina os procedimentos e normas gerais, a que as 
instalações de produção de energia eléctrica a partir de fontes renováveis e abrangidas 



pelo Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, ficam sujeitas para processos de 
licenciamento exigíveis, que constituam responsabilidade do MAOT. 

• Despacho nº 11874/2001, do Presidente do IPAMB – Define o formato das aplicações 
informáticas dos ficheiros que o proponente fica obrigado a entregar. 

• Despacho conjunto 583/2001, de 3 de Julho (II série), dos Ministérios da Economia e do 
Ambiente e do Ordenamento do Território - Determina que fiquem sujeitos ao regime de 
avaliação de impacte ambiental os projectos de instalação de parques eólicos em zonas de 
protecção especial (ZPE) e em sítios integrados na Lista Nacional de Sítios, classificados 
ao abrigo da directiva das aves e da directiva dos habitats, e em áreas protegidas. 

• Portaria 1047/2001, de 1 de Setembro - Aprova o modelo de pedido de licenciamento de 
actividades económicas abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, que 
aprovou o regime jurídico da prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP). 

• Decreto nº 7/2002, de 14 de Novembro - Aprova o Protocolo de Quioto à Convenção 
Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, assinado em Nova Iorque em 29 
de Abril de 1998. 

• Decreto-Lei n.º 111/2002, 16 de Abril de 2002 - Estabelece os valores limite das 
concentrações no ar ambiente do dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, 
partículas de suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de carbono, bem como as regras 
de gestão da qualidade do ar aplicáveis a esses poluentes, em execução do disposto nos 
artigos 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, transpondo para a ordem 
interna as Directivas Comunitárias n.os 1999/30/CE, do Conselho, de 22 de Abril, e 
2000/69/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro. 

• Portaria 123/2002, de 8 de Fevereiro- Define a composição e o modo de funcionamento e 
regula a competência do Conselho Consultivo de Avaliação de Impacte Ambiental. 

• Portaria n.º 200/2002, publicada no DR I Série - B, nº 54, 5 de Março de 2002,  - 
Uniformiza os critérios a observar pela Inspecção-Geral do Ambiente na execução de 
perícias em matérias de incidência ambiental. 

• Decreto do Presidente da República 9/2003, de 25 de Fevereiro, publicado no DR I Série - 
A, nº 47, de 2003.02.25 – Ratifica a Convenção sobre Acesso à Informação, Participação 
do Público no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente, 
assinada em Aarhus, na Dinamarca, em 25 de Junho de 1998. 

• Despacho conjunto 220/2003, de 26 de Fevereiro (II série), dos Ministérios das Obras 
Públicas, Transportes e Habitação e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - 
Emite parecer desfavorável ao pedido de dispensa total do procedimento de AIA para o 
projecto "IC 17 (CRIL) - sublanço Buraca-Pontinha. 

• Resolução da Assembleia da República 11/2003, publicada no DR I Série - A, nº 47, de 
2003.02.25 – Aprova (2002.12.19) para ratificação a Convenção de Aarhus. 

• Despacho conjunto 290/2003, de 27 de Março (II série), dos Ministérios da Economia e 
das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que as regras definidas 
pelo Despacho conjunto nº 583/2001, publicado em 3 de Julho (II série), não se aplicam 
aos projectos de parques eólicos cujos procedimentos de autorização ou licenciamento 
tenham sido iniciados antes da entrada em vigor do referido Despacho conjunto, quando 
os respectivos estudos de incidências ambientais se encontrassem já aprovados na 
referida data. 

• Despacho conjunto 712/2003, de 17 de Julho (II série), dos Ministérios das Obras 
Públicas, Transportes e Habitação e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - 
Emite, ao abrigo do disposto no nº 7 do art.º 3º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, 
parecer desfavorável ao pedido de dispensa total do procedimento de Avaliação de 
Impacte Ambiental para o projecto de duplicação da EN 114. 

• Decreto-Lei n.º 320/2003, 20 de Dezembro - Estabelece objectivos a longo prazo, valores 
alvo, um limiar de alerta e um limiar de informação ao público para as concentrações do 
ozono no ar ambiente, bem como as regras de gestão da qualidade do ar aplicáveis a esse 
poluente, em execução do disposto nos artigos 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 
de Julho, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2002/3/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Fevereiro, relativa ao ozono no ar ambiente. 

• Despacho conjunto 1078/2003, de 10 de Dezembro (II série), dos Ministérios da 
Economia e das Cidades Ordenamento do Território e Ambiente - Reconhece o interesse 
público das obras de construção do Parque Eólico de Candal, nas freguesias de Manhouce 
e Candal, concelho de S. Pedro do Sul. 

• Despacho conjunto 1079/2003, de 10 de Dezembro (II série), dos Ministérios da 
Economia e das Cidades Ordenamento do Território e Ambiente - Reconhece o interesse 
público das obras de construção do Parque Eólico de Coelheira, na freguesia de Espinhal, 
concelho de S. Pedro do Sul. 

• Despacho conjunto 21/2004, de 14 de Janeiro (II série), dos Ministérios da Economia e 
das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecido o 



interesse público da construção do Parque Eólico do Alto da Vaca II, na freguesia de 
Espinho, concelho de Vieira do Minho, condicionado ao cumprimento das medidas de 
minimização de impactes apresentadas no estudo de incidências ambientais, anexas ao 
despacho. 

• Despacho conjunto 25/2004, de 15 de Janeiro (II série), dos Ministérios da Economia e 
das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecido o 
interesse público da construção do Parque Eólico de Seixinhos, no concelho de Baião, 
condicionado ao cumprimento de todas as medidas propostas no estudo de impacte 
ambiental, bem como das medidas de minimização e monitorização apresentadas, anexas 
ao despacho. 

• Despacho conjunto 51/2004, de 31 de Janeiro (II série), dos Ministérios da Economia e 
das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Estabelece orientações relativas às 
atribuições e responsabilidade das autoridades de avaliação de impacte ambiental (AIA) e 
simplifica procedimentos de licenciamento de projectos de produção de energia eléctrica a 
partir de fontes de energia renováveis (FER), eólica, hídrica, biomassa, biogás, ondas e 
fotovoltaica. 

• Despacho conjunto 99/2004, de 26 de Fevereiro (II série), dos Ministérios da Economia e 
das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecido o 
interesse público da instalação do Parque Eólico de Peso no concelho de Mogadouro, 
sujeito a medidas de minimização constantes do estudo de incidências ambientais 
aprovado, anexas ao despacho. 

• Despacho conjunto 100/2004, de 26 de Fevereiro (II série), dos Ministérios da Economia 
e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecido o 
interesse público do projecto do parque eólico do Penedo Ruivo (Serra do Marão), nos 
concelho de Baião e Amarante, condicionado ao cumprimento de todas as medidas de 
minimização e dos programas de monitorização, anexas ao despacho. 

• Despacho conjunto 116/2004, de 3 de Março (II série), dos Ministérios da Economia e das 
Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecido o 
interesse público do projecto do parque eólico de Teixeiró, no concelho de Baião, 
condicionado ao cumprimento de todas as medidas de minimização e dos programas de 
monitorização, anexas ao despacho. 

• Despacho conjunto 216/2004, de 2 de Abril (II série), dos Ministérios da Economia e das 
Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecida a 
existência de razões imperativas de interesse público na implementação do projecto 
turístico estruturante, empreendimento Verde Lago, em Castro Marim. 

• Decreto-Lei nº 233/2004, de 14 de Dezembro - Estabelece o regime de comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade Europeia, transpondo 
para a ordem interna a Directiva n.º 2003/87/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 13 de Outubro. O presente diploma foi alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 30/2010, de 8 
de Abril, 243-A/2004, de 31 de Dezembro, 230/2005, de 29 de Dezembro, 72/2006, de 
24 de Dezembro e 154/2009 de 6 de Julho, 30/2010, de 8 de Abril e 93/2010, de 27 de 
Julho.  

• Despacho conjunto 251/2004, de 23 de Abril (II série), dos Ministérios da Economia e das 
Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina os descritores para projectos 
de produção de electricidade a partir de energia eólica a serem tratados nos estudos de 
incidência ambientais e no âmbito do nº 3 do anexo III do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 
de Maio. 

• Despacho conjunto 272/2004, de 4 de Maio (II série), dos Ministérios das Obras Públicas, 
Transportes e Habitação e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - 
Determina que seja reconhecido o interesse público da execução do estaleiro de apoio à 
empreitada de construção do viaduto sobre a ribeira do Zebro e do Viaduto sobre a Vala 
Real a localizar em terrenos da Quinta da Sardinha, freguesia de Marinhais, município de 
Salvaterra de Magos. 

• Despacho conjunto 275/2004, de 4 de Maio (II série), dos Ministérios das Obras Públicas, 
Transportes e Habitação e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - 
Determina que seja reconhecido o interesse público da construção do sublanço IC1 (Póvoa 
do Varzim) - EN 206 (Famalicão) da A7/IC5, nos municípios de Vila do Conde e Povoa do 
Varzim. 

• Despacho conjunto 300/2004, de 15 de Maio (II série), dos Ministérios da Economia e das 
Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecido o 
interesse público da construção do parque eólico da Boneca II, no Concelho de Penafiel, 
condicionado ao cumprimento de todas as medidas de minimização de impactes 
apresentadas no estudo de incidências ambientais, anexas ao despacho. 

• Despacho conjunto 320/2004, de 27 de Maio (II série), dos Ministérios da Economia e das 
Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecido o 
interesse público da construção do parque eólico da serra de São Macário, na freguesia de 



Sul, no município de São Pedro do Sul, mas sujeitas ao cumprimento de todas as medidas 
propostas no estudo de impacte ambiental, bem como das medidas de minimização e 
monitorização, anexas ao despacho. 

• Despacho conjunto 324/2004, de 28 de Maio (II série), dos Ministérios da Economia e das 
Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecido o 
interesse público da construção do Aldeamento Turístico - Quinta de Óbidos - Country 
Club, no município de Óbidos, mas sujeitas ao cumprimento de todas as medidas 
propostas no estudo de impacte ambiental, bem como das medidas de minimização e 
monitorização, anexas ao despacho. 

• Despacho conjunto 325/2004, de 28 de Maio (II série), dos Ministérios da Economia e das 
Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecido o 
interesse público do projecto do parque eólico do Outeiro, nos concelhos de Mondim de 
Basto e de Vila de Rei, condicionado ao cumprimento de todas as medidas de minimização 
e dos programas de monitorização, anexas ao despacho. 

• Decreto-Lei 136/2004, 3 de Junho de 2004 (I série) - Altera o Decreto-Lei n.º 221/97, de 
20 de Agosto, que cria o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento 
Sustentável.  

• Despacho conjunto 507/2004, de 5 de Agosto (II série), dos Ministérios da Economia e 
das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecido o 
interesse público da construção do parque eólico da Lameira, serra de Montemuro nos 
concelhos de Mondim de Basto e de Vila de Reino, município de Castro Daire, sujeito a 
cumprimento de condicionamentos, bem como das medidas de minimização e dos planos 
de monitorização anexos à declaração de impacte ambiental anexas ao despacho. 

• Despacho conjunto 592/2004, de 2 de Outubro (II série), dos Ministérios da Economia e 
das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecida a 
existência de razões imperativas de interesse público na implementação do 
aproveitamento hidroeléctrico do Baixo Sabor, que compreende uma barragem principal e 
respectiva albufeira e uma barragem de pequena altura localizada a jusante (contra-
embalse), que servirá para optimizar a exploração de todo o empreendimento. 

• Despacho conjunto 622/2004, de 22 de Outubro (II série), dos Ministérios da Economia e 
das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecido o 
interesse público da obra de construção do ramal entre a linha Caniçada-Riba de Ave 1e o 
posto de Corte de Venda Nova 2 a 150km, nos municípios de Vieira do Vinho e 
Montalegre, sujeito ao cumprimento de determinados condicionamentos, bem como das 
medidas de minimização constantes da declaração de impacte ambiental anexas ao 
despacho. 

• Despacho conjunto 627/2004, de 23 de Outubro (II série), dos Ministérios da Economia e 
das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecido o 
interesse público da construção da linha Santarém- Zêzere a 220kV sujeito ao 
cumprimento de determinados condicionamentos, bem como das medidas de minimização 
constantes da declaração de impacte ambiental anexas ao despacho. 

• Despacho conjunto 628/2004, de 23 de Outubro (II série), dos Ministérios da Economia e 
das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecido o 
interesse público da construção do parque eólico de Cabeço do Sol, na freguesia de 
Alqueidão da Serra, no município de Porto de Mós, sujeito ao cumprimento de 
condicionamentos, bem como das medidas de minimização e dos planos de monitorização 
anexos à declaração de impacte ambiental anexas ao despacho. 

• Despacho conjunto 629/2004, de 23 de Outubro (II série), dos Ministérios da Economia e 
das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Determina que seja reconhecido o 
interesse público da construção do parque eólico de Chão Falcão, na freguesia de 
Alqueidão da Serra, no município de Porto de Mós, sujeito ao cumprimento de 
condicionamentos bem como das medidas de minimização e dos planos de monitorização 
anexos à declaração de impacte ambiental anexas ao despacho. 

• Despacho conjunto 731/2004, de 17 de Dezembro - Determina que seja reconhecido o 
interesse público do projecto do loteamento industrial do Fulão, na Freguesia de Cornes, 
município de Vila Nova de Cerveira, sujeito ao cumprimento de condicionamentos bem 
como das medidas de minimização e dos planos de monitorização anexos à declaração de 
impacte ambiental anexas ao despacho. 

• Despacho conjunto 732/2004, de 17 de Dezembro - Determina que seja reconhecido o 
interesse público do projecto Aproveitamento Hidroeléctrico das Trutas, nos Municípios de 
Vinhais e Bragança, sujeito ao cumprimento das medidas de minimização e dos planos de 
monitorização anexos à declaração de impacte ambiental anexas ao despacho.  

• Portaria 119/2005 do Ministérios das Actividades Económicas e do Trabalho e do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, publicado no DR I Série – B, Nº 21, de 
2005.01.31 - Aprova o modelo do pedido de agrupamento de instalações. Relativa à 



criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa 
na Comunidade e que altera a Directiva 96/61/CE do Conselho. 

• Decreto-Lei n.º 152/2005, de 31 de Agosto - Regula a aplicação na ordem jurídica interna 
do artigo 16.º e do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º 2037/2000, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho, relativo às substâncias que 
empobrecem a camada de ozono. Altera o Decreto-Lei nº 119/2002, de 20 de Abril. Foi 
alterado pelo Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº 35/2008, 
de 27 de Fevereiro. 

• Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro - Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
69/2000, de 3 de Maio, transpondo parcialmente para a ordem jurídica interna a Directiva 
n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio.  

• Aviso nº 188/2005 do Ministério dos Negócios Estrangeiros, publicado no DR I Série - A, 
nº 86, de 2005.05.04 – informa da ratificação da Convenção de Aarhus. 

• Decreto-Lei 108/2007, de 12 de Abril - Estabelece uma taxa ambiental sobre as 
lâmpadas de baixa eficiência energética. 

• Decreto-Lei nº 232/2007, de 16 de Junho  - Estabelece o regime a que fica sujeita a 
avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, transpondo para 
a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de Maio.  

• Decreto-Lei nº 279/2007, de 6 de Agosto - Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 276/99, 
de 23 de Julho, que define as linhas de orientação da política de gestão da qualidade do 
ar e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 96/62/CE, do Conselho, de 27 
de Setembro, relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. 

• Resolução do Conselho de Ministros nº 109/2007, de 20 de Agosto - Aprova a Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável - 2015 (ENDS) e o respectivo Plano de 
Implementação, incluindo os indicadores de monitorização (PIENDS). 

• Portaria nº 1102/2007, de 7 de Setembro - Fixa o valor das taxas a cobrar pela 
autoridade de AIA no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental. Revoga 
a Portaria n.º 1257/2005, de 2 de Dezembro. O presente diploma foi alterado e 
republicado pela Portaria nº 1067/2009, de 18 de Setembro.  

• Decreto-Lei nº 346/2007, de 17 de Outubro - Aprova o Regulamento Relativo às Medidas 
a Tomar Contra a Emissão de Gases e Partículas Poluentes Provenientes dos Motores de 
Ignição por Compressão e a Emissão de Gases Poluentes Provenientes dos Motores de 
Ignição Comandada Alimentados a Gás Natural ou a Gás de Petróleo Liquefeito Utilizados 
em Veículos, transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2005/55/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Setembro, 2005/78/CE, da Comissão, de 14 
de Novembro, e 2006/51/CE, da Comissão, de 6 de Junho, bem como relativamente às 
medidas a tomar contra as emissões poluentes, a Directiva n.º 2006/81/CE, da Comissão, 
de 23 Outubro. O presente diploma revoga o Decreto-Lei nº 13/2002, de 26 de Janeiro e 
foi alterado pelo Decreto-Lei nº 196/2009, de 24 de Agosto. 

• Decreto-Lei nº 351/2007, de 23 de Outubro - Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro, 
estabelecendo valores alvo para as concentrações de arsénio, cádmio, mercúrio, níquel e 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2008, de 4 de Janeiro - Aprova o Plano Nacional 
de Atribuição de Licenças de Emissão (PNALE) relativo ao período de 2008-2012, 
designado por PNALE II, bem como as novas metas 2007 do Programa Nacional para as 
Alterações Climáticas (PNAC 2006) e revoga a Resolução do Conselho de Ministros n.º 
53/2005, de 3 de Março, que aprovou o PNALE relativo ao período de 2005-2007. 

• Portaria n.º 54/2008, de 18 de Janeiro - Determina os tipos e modelos de lâmpadas de 
baixa eficiência energética sobre as quais incide a taxa estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 
108/2007, de 12 de Abril. 

• Portaria nº 63/2008, de 21 de Janeiro - Estabelece os valores dos parâmetros da taxa 
sobre as lâmpadas de baixa eficiência energética estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 
108/2007, de 12 de Abril. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2008, de 5 de Fevereiro - Aprova a estratégia 
para o cumprimento das metas nacionais de incorporação de biocombustíveis nos 
combustíveis fósseis. 

• Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de Fevereiro - Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
152/2005, de 31 de Agosto, que regula a aplicação na ordem jurídica interna do artigo 
16.º e do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º 2037/2000, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de Junho, relativo às substâncias que empobrecem a 
camada de ozono. 



• Declaração de rectificação nº 9/2008, de 4 de Março - Rectifica a Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 1/2008, de 4 de Janeiro, que aprova o Plano Nacional de Atribuição de 
Licenças de Emissão (PNALE) relativo ao período 2008-2012, designado por PNALE II, 
bem como as novas metas 2007 do Programa Nacional para as Alterações Climáticas 
(PNAC 2006) e revoga a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2005, de 3 de Março, 
que aprovou o PNALE relativo ao período de 2005-2007, publicada no Diário da República, 
1.ª série, n.º 3, de 4 de Janeiro de 2008. 

• Resolução do conselho de Ministros nº 91/2008, de 4 de Junho - Aprova o Plano Nacional 
de Acção Ambiente e Saúde (PNAAS) para o período de 2008-2013. 

• Despacho n.º 15546/2008, de 4 de Junho - Aprova as regras do plano de promoção da 
eficiência no consumo de energia eléctrica. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2008, de 1 de Julho - Visa promover a 
eficiência energética e ambiental nos transportes rodoviários de mercadorias por conta de 
outrem estimulando a renovação e o reequipamento das frotas. 

• Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho - Estabelece o regime jurídico da 
responsabilidade por danos ambientais e transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro, que 
aprovou, com base no princípio do poluidor-pagador, o regime relativo à responsabilidade 
ambiental aplicável à prevenção e reparação dos danos ambientais, com a alteração que 
lhe foi introduzida pela Directiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
relativa à gestão de resíduos da indústria extractiva. O presente diploma foi alterado pelo 
Decreto-Lei nº 245/2009, de 22 de Setembro. 

• Portaria n.º 698/2008,  de 29 de Julho - Aprova o modelo do pedido de título de emissão 
de gases com efeito de estufa e o modelo de título de emissão de gases com efeito de 
estufa. É revogada a Portaria n.º 120/2005, de 31 de Janeiro. 

• Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto - Estabelece o regime jurídico relativo à 
prevenção e controlo integrados da poluição, transpondo para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2008/1/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro. O 
presente diploma revoga o DL 194/2000, de 21 de Agosto, com as alterações introduzidas 
pelos Decretos-Leis 152/2002, de 23 de Maio, 69/2003, de 10 de Abril, 233/2004, de 14 
de Dezembro, 130/2005, de 16 fde Agosto, 178/2006, de 5 de Setembro e 183/2007, de 
9 de Maio; é revogado o artº 41º do Decreto-Lei 178/2006, de 5 de Setembro; são 
revogados o nº 1 do artº 3º e o artº 4º do Decreto-Lei 288/2007, de 17 de Agosto. O 
presente diploma foi rectificado pela Declaração de Rectificação nº 64/2008, de 24 de 
Outubro 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2008,  12 de Setembro - Lança o Projecto do 
Arco Ribeirinho Sul, visando a requalificação urbanística de importantes áreas da margem 
sul do estuário do Tejo e contribuindo para a valorização e competitividade da área 
metropolitana de Lisboa. 

• Decreto-Lei nº 209/2008, de 29 de Outubro -  Estabelece o regime de exercício da 
actividade industrial (REAI), com o objectivo de prevenir os riscos e inconvenientes 
resultantes da exploração dos estabelecimentos industriais, visando salvaguardar a saúde 
pública e dos trabalhadores, a segurança de pessoas e bens, a higiene e segurança dos 
locais de trabalho, a qualidade do ambiente e um correcto ordenamento do território, num 
quadro de desenvolvimento sustentável e de responsabilidade social das empresas. 
Revoga o Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, e respectivos diplomas 
regulamentares. O presente diploma foi rectificado pela, Declaração de Rectificação n.º 
77-A/2008. D.R. n.º 249, Suplemento, Série I de 2008-12-26 e pela Declaração de 
Rectificação n.º 15/2009, de 2 de  Fevereiro. 

• Decreto-Lei nº 26/2009, de 27 de Janeiro - Cria um quadro de definição dos requisitos de 
concepção ecológica dos produtos consumidores de energia, transpondo para a ordem 
jurídica interna a Directiva n.º 2005/32/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de Julho. 

• Portaria Nº 437-A/2009, de 24 de Abril  - Estabelece as regras relativas à atribuição de 
licenças de emissão a novas instalações e revoga a Portaria n.º 387/2006, de 21 de Abril. 

• Despacho n.º 11261-A/2009, de 6 de Maio – Eficiência energética. 
• Lei nº 20/2009, de 12 de Maio - Estabelece a transferência de atribuições para os 

municípios do continente em matéria de constituição e funcionamento dos gabinetes 
técnicos florestais, bem como outras no domínio da prevenção e da defesa da floresta. 

• Decreto-Lei nº 107/2009, de 15 de Maio - Aprova o regime de protecção das albufeiras de 
águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas.O presente 
diploma foi alterado pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março.  

• Portaria nº 522/2009, de 15 de Maio - Determina a reclassificação das albufeiras de águas 
públicas de serviço público. 



• Portaria nº 677/2009, de 23 de Junho - Fixa os valores limite de emissão (VLE) aplicáveis 
às instalações de combustão abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. 
Altera a Portaria 286/93, de 12 de Março e revoga a Portaria nº 1058/94, de 2 de Dez.  

• Portaria nº 676/2009, de 23 de Junho - Substitui a tabela n.º 3 do anexo à Portaria n.º 
80/2006, de 23 de Janeiro, que fixa os limiares máximos e mínimos de poluentes 
atmosféricos. O presente diploma foi rectificado pela Declaração de Rectificação 63/2009, 
de 21 de Agosto , sendo que esta foi igualmente rectificada pela Declaração de 
Rectificação 66/2009, de 11 de Setembro. 

• Despacho nº 14872/2009, de 2 de Julho - Normas para a utilização dos recursos hídricos 
públicos e particulares. 

• Resolução da Assembleia da República nº 87/2009, de 3 de Julho - Aprova o Protocolo 
sobre Registos de Emissões e Transferências de Poluentes, adoptado em Kiev em 21 de 
Maio de 2003, por ocasião da 5.ª Conferência Ministerial Ambiente para a Europa. O 
presente diploma foi rectificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 90/2009, de 
15 de Setembro. 

• Portaria nº 702/2009, de 6 de Julho - Estabelece os termos da delimitação dos perímetros 
de protecção das captações destinadas ao abastecimento público de água para consumo 
humano, bem como os respectivos condicionamentos. 

• Decreto-Lei nº 154/2009, de 6 de Julho - Procede à quarta alteração ao regime jurídico do 
comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 233/2004, de 14 de Dezembro, transpondo para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2004/101/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro.  

• Despacho nº 16140/2009, de 15 de Julho – Implementação de medidas energéticas e 
alteração de comportamentos de consumo, dando cumprimento às obrigações inerentes 
ao Sistema de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios.  

• Decreto-Lei nº 196/2009, de 24 de Agosto – Procede Procede à primeira alteração do 
Decreto-Lei n.º 346/2007, de 17 de Outubro, que aprova o Regulamento Relativo às 
Medidas a Tomar contra a Emissão de Gases e Partículas Poluentes Provenientes dos 
Motores de Ignição por Compressão e contra a Emissão de Gases Poluentes Provenientes 
dos Motores de Ignição Comandada Alimentados a Gás Natural ou a Gás de Petróleo 
Liquefeito Utilizados em Veículos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 
2008/74/CE, da Comissão, de 18 de Julho. 

• Decreto-Lei nº 171/2009, de 3 de Agosto - Cria o Fundo para a Conservação da Natureza 
e da Biodiversidade.  

• Decreto-Lei nº 172/2009, de 3 de Agosto – Cria o Fundo de Protecção dos Recursos 
Hídricos. 

• Resolução do Conselho de Ministros nº 66/2009, de 07 de Agosto – Aprova o Plano 
Estratégico e as respectivas propostas de intervenção elaborados pelo grupo de trabalho 
do Projecto do Arco Ribeirinho Sul, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
137/2008, de 12 de Setembro. Esta Resolução foi rectificada pela Declaração de 
Rectificação n.º 61/2009, de 18 de Agosto. 

• Decreto do Presidente da República n.º 90/2009, de 15 de Setembro - Ratifica o Protocolo 
sobre Registos de Emissões e Transferências de Poluentes, adoptado em Kiev em 21 de 
Maio de 2003. 

• Portaria nº 1067/2009, de 18 de Setembro - Altera e republica a Portaria n.º 1102/2007, 
de 7 de Setembro que fixa o valor das taxas a cobrar pela autoridade de AIA no âmbito 
do procedimento de avaliação de impacte ambiental.  

• Decreto-Lei nº 30/2010, de 8 de Abril - Quinta alteração ao regime jurídico do comércio 
de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
233/2004, de 14 de Dezembro, transpondo parcialmente para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2009/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril. 

• Decreto-Lei nº 61/2010, de 9 de Junho - Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2008/47/CE, da Comissão, de 8 de Abril, que altera, para fins de adaptação 
ao progresso técnico, a Directiva n.º 75/324/CEE, do Conselho, de 20 de Maio, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes às embalagens aerossóis. 

•  Decreto-Lei nº 93/2010, de 27 de Julho – Estabelece o regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa das actividades da aviação, transpondo a Directiva 
n.º 2008/101/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, que altera 
a Directiva n.º 2003/87/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro.  
O presente diploma altera o Decreto-Lei nº 233/2004, de 14 de Dezembro. 

(2) A legislação foi sistematizada a partir da pesquisa e consulta aos sites do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional : Agência Portuguesa do Ambiente; Instituto Regulador de  Águas e Resíduos. Como 
fonte para os links dos documentos utilizaram-se os seguintes sites: Legislação europeia: http://eur-
lex.europa.eu/pt/index.htm;  Legislação nacional: http://www.dre.pt, http://www.apambiente.pt, http://www.irar.pt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IV - Animais de Companhia 
Legislação Europeia 

• Convenção Europeia para a Protecção dos Animais de Companhia. 

• Regulamento (CE) n.º 998/2003, do Parlamento e do Conselho Europeu, de 26 de Maio de 
2003 – estabelece as normas que regulamentam a circulação de animais. 

 
Legislação Portuguesa 

• Portaria 359/92, de 19 de Novembro – Sobre espécies proibidas como animais de 
companhia 

• Portaria 972/98, de 16 de Novembro - Estabelece normas relativas à utilização de 
canídeos pelas entidades de segurança privada. Revoga o despacho do MAI de 29/10/93 
publicado no DR, 2ª s., nº 290 de 14/12/93. 

• Decreto-Lei 118/99, de 14 de Abril - estabelece o direito de acessibilidade dos deficientes 
visuais acompanhados de cães-guia a locais, transportes e estabelecimentos públicos, 
bem como as condições a que estão sujeitos estes animais. 

• Decreto-Lei 370/99, de 18 de Setembro – regula o licenciamento pelas autarquias dos 
alojamentos de hospedagem com fins comerciais para animais de companhia e condições 
higiénicas. 

• Decreto-Lei 91/2001, de 23 de Março - Aprova o Programa Nacional de Luta e Vigilância 
Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses. Revoga o Decreto-Lei n.º 317/85, de 
2 de Agosto. 

• Decreto-Lei 276/2001, de 17 de Outubro - Estabelece as normas legais tendentes a pôr 
em aplicação em Portugal a Convenção Europeia para a Protecção dos Animais de 
Companhia e um regime especial para a detenção de animais potencialmente perigosos 
(actualizado pelo Decreto-Lei 315/2003, de 17 de Dezembro). O presente diploma foi 
alterado pelos Decretos-Leis n.os 315/2003, de 17 de Dezembro, 265/2007, de 24 de 
Julho e pela Lei nº 49/2007, de 31 de Agosto. 

• Portaria 81/2002, de 24 de Janeiro - Aprova as normas técnicas de execução 
regulamentar do Plano Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e 
Outras Zoonoses (PNLVERAZ). 

• Portaria 899/2003, de 28 de Agosto - aprova as normas técnicas do Programa Nacional de 
Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses. 

• Decreto-Lei 313/2003, de 17 de Dezembro - Aprova o Sistema de Identificação e Registo 
de Caninos e Felinos (SICAFE). Alterado pela Lei nº 49/2007, de 31 de Agosto.  

• Decreto-Lei 314/2003, de 17 de Dezembro- Aprova o Programa Nacional de Luta e 
Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses (PNLVERAZ) e estabelece as 
regras relativas à posse e detenção, comércio, exposições e entrada em território nacional 
de animais susceptíveis à raiva. 

• Decreto-Lei 315/2003, de 17 de Dezembro - Altera o Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de 
Outubro, que estabelece as normas legais tendentes a pôr em aplicação em Portugal a 
Convenção Europeia para a Protecção dos Animais de Companhia - O presente diploma foi 
alterado pelo Decreto-Lei nº 265/2007, de 24 de Julho. 

• Portaria 421/2004, de 24 de Abril - Aprova o Regulamento de Registo, Classificação e 
Licenciamento de Cães e Gatos. Revoga a Portaria nº 1427/2001 de 15 de Dezembro.  

• Portaria 422/2004, de 24 de Abril - Determina as raças de cães e os cruzamentos de 
raças potencialmente perigosos.  



• Portaria 585/2004, de 29 de Abril – regulamenta o seguro de responsabilidade civil 
obrigatório para os animais de companhia perigosos ou potencialmente perigosos. 

• Aviso 4730/2007, de 13 de Março - Determina que a identificação electrónica dos cães 
seja efectuada em regime de campanha, à semelhança do que se passa com a vacinação 
anti-rábica. 

• Decreto-Lei nº 265/2007, de 24 de Julho de 2007 - Estabelece as regras de execução, na 
ordem jurídica nacional, do Regulamento (CE) n.º 1/2005, do Conselho, de 22 de 
Dezembro de 2004, relativo à protecção dos animais em transporte e operações afins, 
revoga o Decreto-Lei n.º 294/98, de 18 de Setembro, e altera o Decreto-Lei n.º 
276/2001, de 17 de Outubro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 
315/2003, de 17 de Dezembro.  

• Despacho nº 17402/2008, de 27 de Junho - Taxas DGV - Licenciamento de alojamento de 
animais.  

• Despacho nº 16534/2009, de 21 de Julho - Derrogação para eliminação dos cadáveres 
dos animais de companhia por enterramento - data limite. 

• Decreto-Lei nº 184/2009, de 11 de Agosto – Estabelece o regime jurídico aplicável ao 
exercício da actividade dos centros de atendimento médico-veterinários (CAMV) e os 
respectivos requisitos quanto a instalações, organização e funcionamento. 

• Lei nº 82/2009, de 21 de Agosto – Autoriza o governo a criminalizar os comportamentos 
correspondentes à promoção ou participação com animais em lutas entre estes, bem 
como a ofensa à integridade física causada por animal perigoso ou potencialmente 
perigoso, por dolo ou negligência do seu detentor. É revogada a Lei n.º 49/2007, de 31 de 
Agosto, na data de entrada em vigor do decreto-lei aprovado no uso da presente 
autorização legislativa.  

• Portaria 968/2009, de 26 de Agosto - Estabelece as regras a que obedecem as 
deslocações de diversos animais de companhia em transportes públicos.   

• Portaria nº 1246/2009, de 13 de Outubro - Fixa as taxas devidas pelos requerentes pelos 
actos prestados pela Direcção-Geral de Veterinária (DGV) no âmbito dos procedimentos 
de declaração prévia, de autorização prévia e respectivas alterações, para os centros de 
atendimentos médico-veterinários (CAMV). 

• Decreto-Lei nº 315/2009, de 29 de Outubro - No uso da autorização legislativa concedida 
pela Lei n.º 82/2009, de 21 de Agosto, aprova o regime jurídico da detenção de animais 
perigosos e potencialmente perigosos enquanto animais de companhia. São revogados os 
seguintes diplomas: Decreto-Lei nº 312/2003, de 17 de Dezembro, Lei nº 49/2007, de 3 
de Agosto e o Despacho nº 10819/2008, de 14 de Abril. 

Despacho nº 7705/2010, de 8 de Abril – Autorização para a certificação de treinadores de cães 
perigosos e potencialmente perigosos. 


