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Indexante dos Apoios Sociais (IAS) 
Portaria n.º 24/2019 – D.R. n.º 12/2019, Série I de 2019-01-17 
Procede à atualização anual do valor do indexante dos apoios sociais (IAS) 
 
Para o ano de 2019, o valor do IAS é de € 435,76, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019. 
 
 
Comércio de Licenças de Emissão de Gases com Efeito de Estufa 
Decreto-Lei n.º 10/2019 – D.R. n.º 13/2019, Série I de 2019-01-18 
Altera o regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa 
 
60 % das receitas de leilão de licenças de emissão passam a ser utilizadas para promover as 
energias renováveis, através da compensação de parte do sobrecusto total da produção em 
regime especial, a partir de fontes de energia renovável em cada ano, até ao limite de 100% 
desse sobrecusto, incluindo o sobrecusto da produção da cogeração renovável na sua fração 
renovável. 
 
A transferência destas receitas para o Sistema Elétrico Nacional permitirá deduzir a tarifa de 
uso global do sistema, de forma a desonerar o consumidor e reduzir a fatura energética. 
 
 
Transporte de Resíduos 
Portaria n.º 28/2019 – D.R. n.º 13/2019, Série I de 2019-01-18 
Altera a Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que 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), e a Portaria n.º 289/2015, de 17 
de setembro, que aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema de Registo Eletrónico 
Integrado de Resíduos (SIRER) 
 
Após um ano da implementação da Guia Eletrónica de Acompanhamento de Resíduos (e-GAR) 
e da respetiva plataforma eletrónica, a presente portaria procede a alterações de algumas 
disposições, tendo em vista a melhoria da operacionalização destes procedimentos. 
 
Simultaneamente, procedeu a alterações ao Regulamento de Funcionamento do Sistema de 
Registo Eletrónico Integrado de Resíduos (SIRER), de modo a garantir que as pessoas 
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singulares ou coletivas que procedem ao tratamento de resíduos a título profissional, sujeitas 
à obrigação de preenchimento dos MIRR, procedam ao registo de dados relativos à gestão de 
resíduos, no ato da receção dos mesmos, sem prejuízo da integração automática nos Mapas 
Integrados de Registo de Resíduos (MIRR) da informação recolhida através das e -GAR. 
  
 
IRS / Tabelas de Retenção 
Despacho n.º 791-A/2019 – D.R. n.º 13/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-01-18 
Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho 
dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem 
durante o ano de 2019 
 
 
 

Região Autónoma dos Açores 

 
COMPETIR+ 
Decreto Legislativo Regional n.º 2/2019/A – D.R. n.º 11/2019, Série I de 2019-01-16 
Quarta alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/A, de 9 de julho, alterado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 1/2016/A, de 8 de janeiro, pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 9/2016/A, de 18 de maio, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1/2018/A, de 3 de janeiro, 
que regulamenta o Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial - COMPETIR+ 
 
 
 

Portarias de Extensão 

 
Portaria n.º 18/2019 – D.R. n.º 10/2019, Série I de 2019-01-15 
Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de 
Serviços, Comércio, Restauração e Turismo - SITESE (restauração e bebidas) 
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Não foi publicada legislação relevante. 
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