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Diploma Resumo Data 
Alterações, revogações e normas 

complementares 

Portaria nº 1028/92 
Estabelece normas de segurança e identificação para o 

transporte dos óleos usados 
05-11-1992  

Decreto-Lei nº 138/96 
Estabelece as regras a que devem obedecer a transferência e 

o reenvio de resíduos radioactivos que envolvam Portugal 
14-08-1996 

Transpõe a Directiva nº 92/3/EURATOM, do 
Conselho, de 3 de Fevereiro de 1992 

Portaria nº 335/97 
Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos 

dentro do território nacional 
16-05-1997  

Decreto-Lei nº 366-A/97 
Estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de 

gestão de embalagens e resíduos de embalagens 
20-12-1997  

Portaria nº 29-B/98 

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 

15-01-1998  

Lei nº 20/99 Tratamento de resíduos industriais 15-04-1999  

Decreto-Lei nº 277/99 
Estabelece as regras a que ficam sujeitas a eliminação dos 

PCB usados, tendo em vista a destruição total destes. 
23-07-1999 

Transpõe para o direito interno a Directiva nº 
96/59/CE, do Conselho, de 16 de Setembro 
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Decreto-Lei nº 544/99 
Estabelece as regras relativas à construção, exploração e 

encerramento de aterros de resíduos resultantes da actividade 
extractiva 

13-12-1999  

Decreto-Lei nº 62/2001 
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de 
pilhas e acumuladores, bem como a gestão de pilhas e 

acumuladores usados 
19-02-2001  

Decreto-Lei nº 111/2001 
Estabelece os princípios e as normas aplicáveis à gestão de 

pneus e pneus usados 
06-04-2001  

Portaria nº 572/2001 
Aprova os programas de acção relativos a acumuladores de 

veículos, industriais e similares, e a pilhas e outros 
acumuladores 

06-06-2001  

Decreto-Lei nº 153/2003 
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de 

óleos novos e óleos usados 
11-07-2003  

Portaria nº 209/2004 
Publica a Lista Europeia de Resíduos e define as operações de 

valorização e de eliminação de resíduos 
03-03-2004  

Decisão da Comissão nº 
2004/249/CE 

Relativa a um questionário que servirá de base aos relatórios 
dos Estados-Membros sobre a aplicação da Directiva n.º 

2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
Janeiro de 2003, relativa aos resíduos de equipamentos 

eléctricos e electrónicos (REEE) 

16-03-2004  

Decreto-Lei nº 230/2004 
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de 
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) 

10-12-2004  
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Decreto-Lei nº 174/2005 
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de 
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE)  

 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
230/2004 de 10 de Dezembro. Transpondo 
para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 
2002/95/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de Janeiro de 2003. 

Decreto-Lei nº 85/2005 
Estabelece o regime legal da incineração e co-incineração de 

resíduos. 
28-04-2005  

Decreto-Lei nº 118/2006 
Estabelece o regime a que fica sujeita a utilização agrícola de 

lamas de depuração 
21-06-2006  

Decreto-Lei nº 178/2006 Estabelece o regime geral da gestão de resíduos 05-09-2006  

Portaria nº 1023/2006 
Define os elementos que devem acompanhar o pedido de 
licenciamento das operações de armazenagem, triagem, 

tratamento, valorização e eliminação de resíduos 
20-09-2006  

Portaria 187/2007 
Aprova o Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 

(PERSU II) 
12-02-2007  

Decreto-Lei nº 45/2008 

Assegura a execução e garante o cumprimento, na ordem 
jurídica interna, das obrigações decorrentes para o Estado 

Português do Regulamento (CE) nº 1013/2006, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de Junho, relativo à 

transferência de resíduos 

11-03-2008  

Decreto-Lei nº 46/2008 
Aprova o regime da gestão de resíduos de construção e 

demolição 
12-03-2008  
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Portaria nº 242/2008 

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 

18-03-2008  

Portaria nº 417/2008 
Aprova os modelos de guias de acompanhamento de resíduos 

para o transporte de resíduos de construção e demolição 
(RCD) 

11-06-2008  

Decreto-Lei nº 6/2009 
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 

06-01-2009 

Transpondo para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2006/66/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 6 de Setembro de 
2006, e revoga a Directiva n.º 91/157/CEE, 

do Conselho, de 18 de Março de 1991, 
alterada pela Directiva n.º 2008/12/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
Março de 2008. 

Portaria nº 172/2009 
Aprova o Regulamento dos Centros Integrados de 

Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos 
(CIRVER) 

17-02-2009  

Despacho nº 19692/2009 
Licença para a gestão de um sistema integrado de gestão de 

pneus usados 
27-08-2009  

Decreto-Lei nº 266/2009 
Relativo a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos no 

que respeita à colocação de pilhas e acumuladores no 
mercado 

29-09-2009 

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, que altera a Directiva 
n.º 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 6 de Setembro de 2006 

Decreto-Lei nº267/2009 
Estabelece o regime jurídico da gestão de óleos alimentares 

usados 
29-09-2009  
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Decreto-Lei n.º 276/2009 

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 

02-10-2009 
Transpondo para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 86/278/CEE, do Conselho, de 

12 de Junho. 

Decreto-Lei nº 98/2010 

Estabelece o regime a que obedecem a classificação, 
embalagem e rotulagem das substâncias perigosas para a 

saúde humana ou para o ambiente, com vista à sua colocação 
no mercado 

11-08-2010 

Transpõe parcialmente a Directiva n.º 
2008/112/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Dezembro, e transpõe a 
Directiva n.º 2006/121/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro 

Decreto-Lei n.º 183/2009 

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 

10-08-2009 

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 

Decreto-Lei nº 235/2009 

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 

15-09-2009  

Despacho nº 21295/2009 
Aprova a Estratégia para os Combustíveis Derivados de 

Resíduos (CDR), para o horizonte temporal de 2009-2020 
22-09-2009  

Decreto-Lei nº 10/2010 
Estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de 
resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas 

minerais 
04-02-2010 

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 
extractivas 

Despacho n.º 3227/2010 
Aprovação do Programa de Prevenção de Resíduos Urbanos 

(PPRU) para o período de 2009-2016 
22-02-2010  
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Portaria n.º 43/2011 
Aprova o Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares para o 

período de 2011-2016 
20-01-2011  

 


