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Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
Portaria n.º 404-A/2015 – D. R. n.º 226/2015, 1º Suplemento, Série I de 2015-11-18  
Primeira alteração à Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro, que adota o Regulamento 
Específico Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
 
 
O Regulamento Específico Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, estabelece as 
condições de acesso e as regras gerais de financiamento para as operações apresentadas ao 
abrigo das Prioridades de Investimento e Áreas de Intervenção no domínio da 
sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, para o período de programação 2014 -2020. 
 
Com a implementação do regulamento, foi identificada a necessidade de proceder a alguns 
ajustamentos face ao disposto no texto do programa operacional, no acordo de parceria e nos 
regulamentos europeus aplicáveis, pelo que a presente portaria procede a esses 
ajustamentos. 
 
 
Edifícios / Licenciamento ou comunicação prévia de operações urbanísticas de edificação e 
autorização de utilização 
Portaria n.º 405/2015 – D.R. n.º 228/2015, Série I de 2015-11-20  
Primeira alteração à Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro, que estabelece os elementos 
que deverão constar dos procedimentos de licenciamento ou de comunicação prévia de 
operações urbanísticas de edificação, bem como de autorização de utilização 
 
Relativamente aos edifícios de habitação, comércio e serviços, no caso de intervenções que 
não se configurem como grande intervenção, os procedimentos de licenciamento ou de 
comunicação prévia de operações urbanísticas assim como o requerimento de autorização de 
utilização, passam a estar dispensados da apresentação de determinados elementos. 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/file/71049554
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619907/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/71065079
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/263692/details/normal?l=1
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Produtos Fitofarmacêuticos 

 Regulamento de Execução (UE) 2015/2084 da Comissão, de 18 de novembro de 2015 
Aprova a substância ativa flupiradifurona, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 

540/2011 da Comissão 
(JO L 302 de 19.11.2015) 

 
 

 Regulamento de Execução (UE) 2015/2085 da Comissão, de 18 de novembro de 2015 
Aprova a substância ativa mandestrobina, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 
1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 

540/2011 da Comissão. 
(JO L 302 de 19.11.2015) 
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http://www.cip.org.pt/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2084&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2085&from=PT

