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A Lei 52/2021 de 10 de Agosto republica o UNILEX -
152D/2017. 
Chamamos a particular atenção para os seguintes artigos:
Artigo 14, ponto 8 - No caso específico do fluxo de pneus e
pneus usados, a obrigação prevista no número anterior*
aplica-se também nas transações com o consumidor final. *
os produtores e distribuidores discriminam ao longo da
cadeia, nas transações entre operadores económicos, num
item específico a consagrar na respetiva fatura, o valor
correspondente à prestação financeira fixada a favor da
entidade gestora. 
Artigo 19, ponto 6 — No caso específico do fluxo de EEE: a)
Os produtores do produto devem identificar o respetivo
número de registo* nas faturas que emitem, nos
documentos de transporte e nos documentos equivalentes;
* n.º de registo de produtores no SILIAMB.
Artigo 46, ponto 2 — Com vista a assegurar um elevado
nível de recolha seletiva e de tratamento de óleos usados, os
produtores ou detentores destes resíduos são responsáveis
pela sua correta armazenagem e por proceder ao seu
encaminhamento para o circuito de gestão referido no
número anterior. Ou seja, só podem entregar óleos usados a
um Operador que faça parte da entidade gestora Sogilub. 
Artigo 55-A - Com vista a assegurar um elevado nível de
recolha seletiva e de tratamento de REEE classificados como
perigosos, e sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 65.º
, os produtores e detentores destes resíduos, incluindo os
distribuidores e os comerciantes, estão obrigados a...

 
(continua na página seguinte)

DESTAQUE
LEI DAS GARANTIAS
D E C R E T O - L E I  8 4 / 2 0 2 1  D E  1 8  O U T U B R O

O referido Decreto-Lei regula os direitos do
consumidor na compra e venda de bens,
conteúdos e serviços digitais, transpondo as
Diretivas (UE) 2019/771 e (UE) 2019/770.
O prazo de garantia conta-se a partir da
data entrega do bem e tem uma duração de:
• 2 anos para os bens móveis 
• 5 anos para os bens imóveis 
Para os bens móveis usados o prazo de dois
anos pode ser reduzido a um ano, por
acordo entre o vendedor e o consumidor. O
consumidor tem direito a que a
conformidade seja reposta sem encargos,
optando o consumidor por uma das
seguintes soluções: reparação substituição
redução adequada do preço resolução do
contrato Tratando-se de bem imóvel, a
reparação ou a substituição devem ser
realizadas dentro de um prazo razoável,
tendo em conta a natureza do defeito.
Tratando-se de bem móvel, a reparação ou a
substituição devem ser realizadas no prazo
máximo de 30 dias. O prazo da garantia
suspende-se durante o período em que o
bem estiver a ser reparado. Para que possa
usufruir deste direito é essencial guardar
todos os documentos relativos à entrega do
bem para reparação e do seu levantamento
após a mesma. Verifique se estes
documentos estão devidamente datados. 

Em caso de dúvidas ou outras questões não
hesite pedir a opinião do nosso apoio
jurídico.
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...proceder ao seu encaminhamento para os sistemas
individuais ou integrados de gestão previstos no n.º 1 do
artigo 7.º Ou seja, REEE perigosos só podem ser
entregues a OGR pertencente a uma das Entidades
Gestoras destes resíduos.
Artigo 87º - São proibidas: ponto e) A comercialização de
peças usadas integradas em VFV para reutilização que não
sejam provenientes de operadores de desmantelamento
licenciados e não sejam acompanhadas de informação
sobre o número da licença do operador de
desmantelamento de proveniência, incluindo quando é
usada uma técnica de comunicação à distância;
Sobre o DL 102-D/2020, Novo Regulamento Geral de
Gestão de Resíduos que revoga o DL 73/2011 entre
outros
Artigo 7.º - Princípio da hierarquia dos resíduos - estudo
com vista a definir um mecanismo de compensação dos
sistemas municipais e multimunicipais de gestão de
resíduos pelos resíduos de embalagens depositados.
Artigo 29.º - Obrigações dos produtores de resíduos -
Objetivos de valorização redefinidos
Artigo 57.º - Gestão de resíduos perigosos - ponto 7 -
Qualquer produtor ou detentor de resíduos perigosos é
obrigado a embalar ou acondicionar os resíduos perigosos
e a afixar a rotulagem em embalagens ou recipientes de
acordo com as regras internacionais e europeias em vigor
ou as regras a definir por portaria do membro do Governo
responsável pelo ambiente.

Produtos de plástico de utilização única, como
cotonetes, talheres, pratos, palhinhas ou varas
para balões, estão a partir de hoje proibidos de
serem colocados no mercado, de acordo com
um decreto-lei do Governo.
O decreto-lei foi aprovado em Conselho de
Ministros no início de setembro e nele
estabelecia-se a proibição de colocar esses
produtos no mercado a partir de 01 de
novembro.

Fonte: Agência Lusa

ÚLTIMAÚLTIMA    HORA!HORA!
1 de Novembro - Produtos plásticos1 de Novembro - Produtos plásticos
que passam a ter venda proibidaque passam a ter venda proibida

LEGISLAÇÃO DE OUTUBRO
DESTACAMOS:

Portaria n.º 213/2021 de 19 de Outubro
- Definição de taxas
Regulamenta as taxas relativas aos procedimentos de
transferências de resíduos, aos pedidos de autorização ou
licença dos sistemas de gestão de fluxos específicos de
resíduos e aos procedimentos de desclassificação de
resíduos.

Resolução da Assembleia da República n.º 263/2021
- Recomenda ao Governo medidas de reforço à mobilidade
elétrica e suave.
Entre várias iniciativas, apoios e medidas que Incentivem a
mobilidade ativa ciclável, aumentando a dotação do Fundo
Ambiental para os apoios aos veículos das categorias T4 e
T5, referentes às bicicletas com assistência elétrica e
convencionais, do «Incentivo pela Introdução no Consumo
de Veículos de Baixas Emissões», duplicando o número de
incentivos previstos para a categoria T4, e aumentando o
número de incentivos para a categoria T5 em 4500
incentivos.
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DIA NACIONAL DO MAR
O Dia Nacional do Mar celebra-se a 16 de novembro.

O mar assume uma importância estratégica para
Portugal, sendo um setor vital para a economia
portuguesa e para o produto interno bruto (PIB).
De acordo com dados divulgados em 2013, o mar
português dá trabalho a 100 mil pessoas e representa
uma riqueza anual de 8 mil milhões de euros.
A celebração do Dia Nacional do Mar teve origem na
"Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar", que entrou em vigor a 16 de novembro de
1994. Portugal ratificou o documento em 1997.
É a partir desta Convenção que são estabelecidos,
entre outros, os limites marítimos inerentes à Zona
Económica Exclusiva e à Plataforma Continental.
Portugal é um país fortemente ligado ao mar, ficando
marcado para a posterioridade como o país dos
Descobrimentos marítimos.
Neste dia pode visitar Belém e o Museu da Marinha,
por exemplo, onde se realizam iniciativas especiais
ligadas à data.

Fonte: Calendarr.com


