
 

Principais diplomas legais aplicados a obras 

 

Componente Documento Sumário 

Geral 

Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de 
maio 

Altera as regras aplicáveis à intimação para a 
execução de obras de manutenção, reabilitação ou 
demolição e sua execução coerciva 

Lei n.º 41/2015, de 3 de junho 
Estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da 
atividade da construção, e revoga o Decreto-Lei n.º 
12/2004, de 9 de janeiro 

Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto 

Estabelece o regime de emissões industriais aplicável 
à prevenção e ao controlo integrados da poluição, bem 
como as regras destinadas a evitar e ou reduzir as 
emissões para o ar, a água e o solo e a produção de 
resíduos, transpondo a Diretiva n.º 2010/75/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 
novembro de 2010, relativa às emissões industriais 
(prevenção e controlo integrados da poluição) 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro 

Estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte 
ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados 
suscetíveis de produzirem efeitos significativos no 
ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2011/92/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
dezembro, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projetos públicos e privados no ambiente 

Lei n.º 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 
contraordenações ambientais 

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 Diretiva n.º 
2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
relativa à gestão de resíduos da indústria extrativa 

Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto Aprova a lei-quadro das contraordenações ambientais 

Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de 
julho 

Aprova, simplificando, o novo Regulamento de 
Instalação, de Funcionamento, de Reparação e de 
Alteração de Equipamentos sob Pressão, revogando o 
Decreto-Lei n.º 97/2000, de 25 de Maio 

Águas 

Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de 
setembro 

Estabelece as normas de qualidade ambiental no 
domínio da política da água e transpõe a Diretiva n.º 
2008/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de Dezembro, e parcialmente a Diretiva n.º 
2009/90/CE, da Comissão, de 31 de Julho 

Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de 
outubro 

Estabelece o regime de proteção das águas 
subterrâneas contra a poluição e deterioração, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 
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2006/118/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 12 de Dezembro, relativa à proteção da água 
subterrânea contra a poluição e deterioração 

Decreto-Lei n.º 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 afetas 
exclusivamente ao interesse público do uso das águas 

Declaração de Retificação n.º 
32/2008, de 11 de junho 

Retifica o Decreto-Lei n.º 93/2008, de 4 de Junho, do 
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território 
e do Desenvolvimento Regional, que procede à 
segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 
31 de Maio, que estabelece o regime da utilização dos 
recursos hídricos, publicado no Diário da República, 1.ª 
série, n.º 107, de 4 de Junho de 2008 

Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 
Novembro 

Fixa as regras do regime de utilização dos recursos 
hídricos 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 
Agosto 

Estabelece o regime da qualidade da água destinada 
ao consumo humano, revendo o Decreto-Lei n.º 
243/2001, de 5 de Setembro, que transpôs para a 
ordem jurídica interna a Directiva n.º 98/83/CE, do 
Conselho, de 3 de Novembro 

Decreto-Lei n.º 226 A/2007, de 31 de 
Maio 

Estabelece o regime da utilização dos recursos 
hídricos 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro 

Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem 
jurídica nacional a Diretiva 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 

Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro Estabelece a titularidade dos recursos hídricos 

Decreto-Lei n.º 207/94, de 6 de 
agosto 

Aprova o regime de conceção, instalação e exploração 
dos sistemas públicos e prediais de distribuição de 
água e drenagem de águas residuais 

Emissões 
atmosféricas 

Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de 
junho 

Estabelece o regime da prevenção e controlo das 
emissões de poluentes para o ar, e transpõe a Diretiva 
(UE) 2015/2193 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 
setembro 

Estabelece o regime da avaliação e gestão da 
qualidade do ar ambiente, transpondo a Diretiva n.º 
2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 21 de Maio, e a Diretiva n.º 2004/107/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
Dezembro 

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 

Decreto-Lei n.º 236/2005, de 30 de 
dezembro 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 
2004/26/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 21 de Abril, que altera a Diretiva n.º 97/68/CE, 
relativa à aproximação das legislações dos Estados 
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membros respeitantes a medidas contra a emissão de 
poluentes gasosos e de partículas pelos motores de 
combustão interna a instalar em máquinas móveis não 
rodoviárias 

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 

Decreto-Lei n.º 432/99, de 25 de 
Outubro 

Fixa os padrões de emissão e os processos de 
homologação dos motores a instalar em máquinas 
móveis não rodoviárias 

Resíduos 

Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril 

Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, 
ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em 
território nacional e cria as guias eletrónicas de 
acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no 
Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 
(SIRER) 

Decisão da Comissão, de 18 de 
dezembro de 2014 

Altera a Decisão 2000/532/CE relativa à lista de 
resíduos em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho 

Portaria n.º 40/2014, de 17 de 
fevereiro 

Estabelece as normas para a correta remoção dos 
materiais contendo amianto e para o 
acondicionamento, transporte e gestão dos respetivos 
resíduos de construção e demolição gerados, tendo em 
vista a proteção do ambiente e da saúde humana 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de 
junho 

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de Setembro, transpõe a Diretiva n.º 
2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 19 de Novembro, relativa aos resíduos, e procede à 
alteração de diversos regimes jurídicos na área dos 
resíduos 

Decreto-Lei n.º 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 conceção, licenciamento, construção, 
exploração, encerramento e pós-encerramento de 
aterros, transpondo para a ordem jurídica interna a 
Diretiva 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 

Portaria n.º 851/2009, de 7 de agosto Aprova as normas técnicas relativas à caracterização 
de resíduos urbanos 

Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho 
Aprova os modelos de guias de acompanhamento de 
resíduos para o transporte de resíduos de construção e 
demolição (RCD) 

Portaria n.º 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 
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previsto para o preenchimento dos dados relativos ao 
ano de 2008 

Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 
março 

Aprova o regime da gestão de resíduos de construção 
e demolição 

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 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro 

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 Diretiva n.º 91/689/CEE, do 
Conselho, de 12 de Dezembro 

Substâncias 
perigosas 

Decreto-Lei n.º 220/2012, de 10 de 
outubro 

Assegura a execução na ordem jurídica interna das 
obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 
1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas, que altera e 
revoga as Diretivas n.ºs 67/548/CEE e 1999/45/CE e 
altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 

Decreto-Lei n.º 98/2010, de 11 de 
agosto 

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

Regulamento (CE) n.º 1272/2008, de 
16 de dezembro 

Relativo à classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas, que altera e revoga as 
Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o 
Regulamento (CE) n.o 1907/2006 

Ruído 

Decreto-Lei n.º 136-A/2019, de 6 de 
setembro 

Altera o regime de avaliação e gestão do ruído 
ambiente, transpondo a Diretiva (UE) 2015/996 

Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de 
junho 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
129/2002, de 11 de Maio, que aprova o Regulamento 
dos Requisitos Acústicos dos Edifícios 

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 

Decreto-Lei n.º 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 

Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 
novembro 
 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 
2005/88/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 14 de Dezembro, que altera a Diretiva n.º 
2000/14/CE, relativa à aproximação das legislações 
dos Estados membros em matéria de emissões 
sonoras para o ambiente dos equipamentos para 
utilização no exterior 
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Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de 
setembro 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 
2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 6 de Fevereiro, relativa às prescrições mínimas de 
segurança e de saúde em matéria de exposição dos 
trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos 
(ruído) 

Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de 
julho 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 
2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído 
ambiente 

Decreto-Lei n.º 129/2002 
 
de 11 de Maio 

Aprova o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos 
Edifícios 

Património 

Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de 
novembro Aprova o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 
agosto 

Aprova o Regime Jurídico da Reserva Ecológica 
Nacional e revoga o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de 
Março 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 
julho 

Estabelece o regime jurídico da conservação da 
natureza e da biodiversidade e revoga os 
Decretos-Leis n.ºs 264/79, de 1 de Agosto, e 19/93, de 
23 de Janeiro 

Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de 
setembro 

Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 380/99, 
de 22 de Setembro, que estabelece o regime jurídico 
dos instrumentos de gestão territorial 

Lei n.º 107/2001 
 
de 8 de Setembro 

Estabelece as bases da política e do regime de 
proteção e valorização do património cultural 
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