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Lei n.º 34/2011
de 17 de Junho

Elevação da vila de Albergaria-a-Velha, no concelho
de Albergaria-a-Velha, à categoria de cidade

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo único
A vila de Albergaria-a-Velha, sede do concelho com o
mesmo nome, é elevada à categoria de cidade.
Aprovada em 6 de Abril de 2011.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.
Promulgada em 19 de Maio de 2011.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 20 de Maio de 2011.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.
Lei n.º 35/2011
de 17 de Junho

Elevação da povoação de Sobrosa, no concelho de Paredes,
à categoria de vila

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo único
A povoação de Sobrosa, no concelho de Paredes, é
elevada à categoria de vila.
Aprovada em 6 de Abril de 2011.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.
Promulgado em 19 de Maio de 2011.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 20 de Maio de 2011.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
Decreto-Lei n.º 73/2011
de 17 de Junho

O presente decreto-lei altera o regime geral da gestão
de resíduos e transpõe a Directiva n.º 2008/98/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro,
relativa aos resíduos.
As alterações introduzidas pelo presente decreto-lei
ao regime geral da gestão de resíduos prosseguem os ob-
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jectivos do XVIII Governo Constitucional em matéria
de resíduos. O Governo considera prioritário reforçar a
prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua reutilização e reciclagem com vista a prolongar o seu uso na
economia antes de os devolver em condições adequadas ao
meio natural. Além disso, considera importante promover
o pleno aproveitamento do novo mercado organizado de
resíduos como forma de consolidar a valorização dos resíduos, com vantagens para os agentes económicos, bem
como estimular o aproveitamento de resíduos específicos
com elevado potencial de valorização.
Assim, em primeiro lugar, o presente decreto-lei vem
clarificar conceitos chave, como as definições de resíduo,
prevenção, reutilização, preparação para a reutilização,
tratamento e reciclagem, e a distinção entre os conceitos
de valorização e eliminação de resíduos, com base numa
diferença efectiva em termos de impacte ambiental. Esta
clarificação contribui para uma contínua actualização do
regime às novas necessidades da sociedade e melhoria
contínua do sistema de prevenção e gestão de resíduos.
Em segundo lugar, não deixando de encarar a hierarquia
dos resíduos como princípio fundamental da política de
ambiente, prevê-se que a gestão de determinados fluxos
específicos de resíduos dela se afaste sempre que justificável por razões de exequibilidade técnica, viabilidade
económica e protecção ambiental.
Em conformidade com o referido princípio, promove-se
o incentivo à recolha selectiva, em particular dos biorresíduos e estabelece-se um enquadramento regulamentar
para a livre comercialização do composto para valorização
agrícola.
Em terceiro lugar, prevê-se a aprovação de programas
de prevenção e estabelecem-se metas de reutilização, reciclagem e outras formas de valorização material de resíduos, a cumprir até 2020. Atenta a importância de um
forte incentivo à reciclagem que permita o cumprimento
destas metas, mas também numa óptica de preservação dos
recursos naturais, prevê-se a utilização de pelo menos 5 %
de materiais reciclados em empreitadas de obras públicas.
Em quarto lugar, o âmbito do mercado organizado de
resíduos é alargado aos subprodutos, materiais reciclados
e resíduos perigosos. Esta medida confere uma maior versatilidade ao mercado organizado de resíduos e facilita e
potencia a valorização de outro tipo de resíduos.
Em quinto lugar, no domínio das actividades de gestão
de resíduos, o presente decreto-lei vem, por um lado, tornar
mais clara a distinção entre armazenamento preliminar
de resíduos antes da recolha e o armazenamento antes do
tratamento. Esta distinção traz como vantagem clarificar
que os estabelecimentos ou empresas que produzam resíduos no âmbito das suas actividades não são sujeitos a
licenciamento para o armazenamento dos mesmos antes
da recolha.
Por outro lado, adopta medidas de simplificação administrativa ao isentar de licenciamento um conjunto
de actividades específicas de valorização de resíduos,
concretizando-se, ainda, o conteúdo mínimo das normas
técnicas necessárias para que outras actividades possam
também vir a beneficiar dessa isenção.
Em sexto lugar, em matéria de licenciamento simplificado, evidencia-se a necessidade de integração no respectivo procedimento de uma etapa de avaliação da compatibilidade com os instrumentos de gestão territorial e com as
servidões administrativas e restrições de utilidade pública
aplicáveis. Neste sentido, é introduzido um mecanismo de

