
Principal Legislação na Área dos Resíduos 

DIPLOMA DATA ASSUNTO 

 

Portaria n.º 335/2007 

 

16/05/2007 

Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do território 

nacional. 

Portaria n.º 29-B/98 15/01/1998 

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, regras a que 

devem obedecer os operadores económicos responsáveis pela gestão das 

embalagens e resíduos de embalagens, nos termos previstos nos artigos 5.º e 9º 

do Decreto Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro. 

 

Portaria n.º 209/2004     

  

03/03/2004 
Aprova a Lista Europeia de Resíduos. 

Decreto-Lei n.º  

230/2004   
10/12/2004 

Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), 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, e a Diretiva n.º 2002/96/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de janeiro de 2003. Alterado pelo DL n.º 174/2005 de 25/10 

 

Decreto-Lei n.º  

174/2005 
25/10/2005 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 230/2004 de 10 de dezembro, que 

estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), transpondo para a ordem jurídica 

interna a Diretiva nº 2002/95/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de Janeiro de 2003, e a diretiva nº 2002/96/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de janeiro de 2003. Altera o artigo 2º do DL n.º 230/2004, de 

10/12. 

Decreto-Lei n.º  

178/2006 
05/09/2006   

Aprova o regime geral da gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica 

interna a Diretiva 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. Substitui e 

revoga o DL n.º 239/97, de 09/09. Revoga parcialmente o DL n.º 153/2003, de 

11/07. Foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho. 

Portaria n.º 1407/2006 8/12/2006    
Estabelece as regras respeitantes à liquidação da taxa de gestão de resíduos. 

Alterada pela Portaria n.º 320/2007, de 23/03. 

Portaria n.º 1408/2006    18/12/2006 
Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema  

Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos. 

Portaria n.º 320/2007 23/03/2007 

Altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro, que aprovou o Regulamento 

de Funcionamento do Sistema  

Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER). 

Decreto-Lei n.º 

153/2003 
11/06/2003 Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de Óleos usados 

D.L n.º 48/2006 12/03/2006 
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de resíduos de 

construção e demolição (RCD’s) 

DL n.º 194/09 20/08/2009 
Regime Jurídico dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água, de 

Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos  

 

Edital n.º 88/99 
18/05/1999 Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho de Ourém 

 

 


