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Regime da Prevenção do Controlo das Emissões de Poluentes para o Ar 
Decreto-Lei n.º 39/2018 – D.R. n.º 111/2018, Série I de 2018-06-11 
Estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para o ar, e transpõe 
a Diretiva (UE) 2015/2193 
 
O decreto-lei procede à revisão do regime da prevenção e controlo das emissões de 
poluentes para o ar, anteriormente estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, 
incluindo num único diploma as obrigações decorrentes desse decreto-lei e das portarias que 
o regulamentam, bem como o regime aplicável às médias instalações de combustão (com 
uma potência térmica nominal igual ou superior a 1 MW e inferior a 50 MW). 
 
Este último regime decorre da transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva relativa 
à limitação das emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de médias 
instalações de combustão, que são transversais a vários setores da atividade económica, e 
determina que o exercício da sua atividade esteja dependente da obtenção de uma licença, 
com base em informações transmitidas pelo operador, para além da criação de um sistema 
de acompanhamento e de verificação do cumprimento dos requisitos que lhe são impostos. 
 
A emissão do Título de Emissões para o Ar é integrada no âmbito do Regime de Licenciamento 
Único de Ambiente. 
 
O decreto-lei afasta do âmbito da sua aplicação as instalações de combustão até 1 MWth, 
reduzindo assim a abrangência do regime até agora em vigor (que se aplicava a todas as 
instalações de combustão acima de 0,1 MWth). 
 
Procede-se também à criação de uma plataforma eletrónica, a disponibilizar pela APA, e que 
constitui um repositório de dados por parte das entidades competentes e dos operadores, no 
âmbito do autocontrolo das emissões atmosféricas. 
 
 
Transposição de Diretivas 
Decreto-Lei n.º 41/2018 – D.R. n.º 111/2018, Série I de 2018-06-11 
Transpõe diversas diretivas de adaptação ao progresso técnico em matéria de combate a 
pragas e a doenças pecuárias, organismos prejudiciais aos vegetais e exame de plantas, 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/115487878
https://dre.pt/application/conteudo/115487880
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transporte de mercadorias perigosas, proteção de trabalhadores expostos a agentes químicos, 
segurança na produção de explosivos e utilização de cádmio em LED 
 
 
Florestas 
Despacho n.º 5838/2018 – D.R. n.º 113/2018, Série II de 2018-06-14 
Determina a constituição de um grupo de trabalho para elaboração de propostas sobre gestão 
florestal 
 
Este grupo de trabalho que tem como missão promover uma análise do enquadramento e 
apoios à valorização do território florestal e à gestão florestal ativa atualmente existentes, e 
à elaboração de propostas de medidas complementares à recente reforma florestal. 
Em particular, o Grupo de Trabalho deverá proceder à elaboração de propostas que 
estabeleçam regras e critérios para dimensionamento dos prédios rústicos, de benefícios e 
incentivos fiscais ao investimento no setor florestal, designadamente a criação de um sistema 
de contribuição sobre a limpeza das florestas, com o objetivo de incentivar a gestão de carga 
de combustíveis nos terrenos florestais, e a aprovação de um programa para estímulo ao 
financiamento da floresta e de fomento à criação de organismos de investimento florestal 
coletivos visando a mobilização de meios financeiros.  
 
 
 

Portarias de Extensão 

 

• Portaria n.º 169/2018 – D.R. n.º 113/2018, Série I de 2018-06-14 
Portaria de extensão do contrato coletivo entre a AHSA - Associação dos Horticultores, 
Fruticultores e Floricultores dos Concelhos de Odemira e Aljezur e o Sindicato Nacional 
dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e 
Afins - SETAAB 

 

• Portaria n.º 170/2018 – D.R. n.º 113/2018, Série I de 2018-06-14 
Portaria de extensão do contrato coletivo entre a GROQUIFAR - Associação de Grossistas 
de Produtos Químicos e Farmacêuticos e a Federação Intersindical das Indústrias 
Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, 
Energia e Minas - FIEQUIMETAL (controlo de pragas) 

 

• Portaria n.º 171/2018 – D.R. n.º 113/2018, Série I de 2018-06-14 
Portaria de extensão do contrato coletivo entre a Confederação dos Agricultores de 
Portugal - CAP e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, 
Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e Afins - SETAAB 
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• Portaria n.º 172/2018 – D.R. n.º 113/2018, Série I de 2018-06-14 
Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação Nacional dos 
Industriais de Lanifícios (ANIL) e outra e a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores 
Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Peles de Portugal - FESETE 
 
 
 

 
 

LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
                                                                                             

 
Não foi publicada legislação relevante. 
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