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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

procedeu à apreciação, relato e emissão de parecer, na sequência do solicitado por Sua 

Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o 

Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 23/XII – “Estabelece medidas para a redução do 

consumo de produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem”. 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A Proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentada pelo Governo 

Regional, ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que decorre nos termos da alínea f) do 

artigo 88.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores (Lei n.º 39/80, 

de 5 de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto, e 2/2009, 

de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto no artigo 114.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores (Resolução da Assembleia Legislativa dos Açores n.º 

15/2003/A, de 26 de novembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º3/2009/A, de 14 de janeiro). 

A Proposta de Decreto Legislativo Regional em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

artigo 119.º do já citado Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º e do n. º1 do artigo 123.º, todos do 

Regimento, compete à respetiva comissão especializada permanente apreciar e elaborar o 

correspondente relatório sobre a presente iniciativa.  

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, alterada pela Resolução n.º 49/2021/A, de 11 de agosto e pela 

Resolução n.º 52/2021 de 25 de outubro de 2021, a matéria em apreço incide sobre “Ambiente”, 

sendo por isso a Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, competente para proceder à sua análise. 
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APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  E ESPECIALIDADE  

A iniciativa apresentada tem por objeto, conforme plasmado no seu  artigo 1.º, estabelecer 

medidas para a redução do consumo de produtos de utilização única e a promoção da 

reutilização e reciclagem, prevenindo a produção de resíduos e o seu impacto no ambiente, bem 

como transpor, para o ordenamento jurídico da Região Autónoma dos Açores, a Diretiva (UE) 

2015/720 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2015, que altera a Diretiva 

94/62/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 1994, no que diz 

respeito à redução do consumo de sacos de plástico leves, bem como transpõe parcialmente a 

Diretiva (UE) 2019/904, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa 

à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente. 

De referir que a presente proposta de Decreto Legislativo Regional, de acordo com o constante 

no artigo 19.º pretende igualmente revogar o Decreto Legislativo Regional n.º 10/2014/A, de 3 

de julho, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 13/2015/A, de 27 de abril, 

com efeitos à data a que se refere a alínea b) do artigo 20.º da presente proposta. 

O proponente, em sede de exposição de motivos, refere que “Nas últimas décadas, a velocidade 

com que a Humanidade consome recursos e gera resíduos, ultrapassa a capacidade de a 

Natureza gerar novos recursos e absorver esses resíduos. Nessa medida, a pegada ecológica tem 

vindo a superar a biocapacidade da Terra, sendo que, desde 2017, estão a ser consumidos, 

anualmente, recursos equivalentes a 1,7 vezes os recursos gerados no planeta.  

Seja pela sua escassez, seja pelos impactes no ambiente, tais como a poluição e a degradação 

de ecossistemas, é evidente que a forma e a intensidade com que usamos os recursos naturais 

não podem continuar. Com efeito, o planeta não suporta uma economia global construída com 

base num modelo de negócios em que a produção de bens assenta na extração de matérias-

primas e no fabrico de produtos que, após a sua utilização, são descartados como resíduos.  

Torna-se, assim, crucial enveredar por uma nova tendência de gestão dos recursos e dos 

negócios, promovendo a transição da economia linear para uma economia circular, ou seja, uma 

economia mais eficiente e, crescentemente, regenerativa dos recursos, onde o modelo de 

produção de bens e serviços promove o retorno dos materiais ao ciclo produtivo ou à natureza, 

transformando os resíduos em potenciais subprodutos ou em outros materiais. Salienta-se que, 
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na economia circular, quase todos os produtos condenados ao lixo podem renascer para uma 

segunda vida.  

Para essa mudança de paradigma, é necessário dinamizar uma consciência coletiva quanto aos 

impactes das ações individuais e dos hábitos de consumo e, consequentemente, potenciar as 

boas práticas, reduzir consumos, evitar desperdícios, promover a reutilização, o aumento do 

ciclo de vida dos produtos, a reparação e a reciclagem.  

Os verbos da sustentabilidade são: Refletir, Reduzir, Reutilizar, Reparar e Reciclar.  

Ao longo dos últimos anos, a Região Autónoma dos Açores construiu uma estratégia de 

desenvolvimento assente em objetivos e metas de crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo, onde a preservação da qualidade ambiental e do património natural, bem como a 

utilização sustentável dos recursos naturais, a par com a adaptação à problemática das 

alterações climáticas, estão no centro das políticas públicas.  

Hoje, é inequívoco o compromisso da Região Autónoma dos Açores com os objetivos do 

desenvolvimento sustentável, sendo que a afirmação de um modelo de desenvolvimento 

assente nos princípios de uma economia verde e circular, para além de uma necessidade 

coletiva, constitui um desígnio para o futuro.  

A política de gestão de resíduos assume um papel central em todo este processo, salientando-

se que a evolução registada nos últimos anos coloca o arquipélago nos Açores na linha da frente, 

com as melhores práticas e níveis de desempenho do país.  

Para mais, importa manter esta aposta na prevenção quantitativa e qualitativa dos resíduos 

produzidos na Região Autónoma dos Açores, aliada a uma diminuição do impacto ambiental dos 

produtos ao longo do seu ciclo de vida, em particular dos produtos de utilização única e não 

biodegradáveis. 

Neste contexto, pretende-se dar seguimento às recomendações constantes da Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 9/2019/A, de 4 de junho, e proceder 

à transposição para o ordenamento jurídico regional da Diretiva (UE) 2015/720 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2015, que altera a Diretiva 94/62/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 1994, no que diz respeito à redução do consumo 
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de sacos de plástico leves, bem como da Diretiva (UE) 2019/904, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa à redução do impacto de determinados produtos de 

plástico no ambiente.  

Por outro lado, e com vista à promoção da reciclagem, cria-se um sistema de depósito de 

embalagens não reutilizáveis de bebidas.” 

Ainda no âmbito da exposição de motivos, consta a informação de que foi ouvido o Conselho 

Regional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CRADS), cujos pareceres das entidades 

consultadas se encontram em anexo à presente iniciativa legislativa. 

PROCESSO EM ANÁLISE  

Diligências efetuadas: 

Na reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

ocorrida no dia 10 de dezembro de 2021, esta deliberou, solicitar pareceres escritos às 

Associações ambientais, designadamente: AFAMA - Associação Faialense dos Amigos dos 

Animais; AJITER - Associação Juvenil da ilha Terceira, Associação Os Montanheiros;  ALERTA- 

Associação do Escutismo Católico dos Açores; Associação Amigos dos Açores - Associação 

Ecológica; Associação Asas do Mar - Instituto de Ornitologia Marinha dos Açores; Associação, 

Cultural, Desportiva e Recreativa da Graciosa; AZORICA- Associação de Defesa do Ambiente; 

Azulinvade - Associação Ambiental; Corpo Nacional de Escutas (C.N.E) - Escutismo Católico 

Português - Junta Regional dos Açores; Gê-Questa - Associação de Defesa do Ambiente;  

Associação "Os Montanheiros"; Norte Crescente - Associação de Desenvolvimento Local; OMA 

- Observatório do Mar dos Açores; Quercus Associação Nacional de Conservação da Natureza - 

Núcleo Regional de São Miguel; SPEA/Açores - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves; 

Trybio - Associação de Produtores e Consumidores de Agricultura Biológica ,bem como à 

Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), deliberou ainda, ouvir 

presencialmente o membro do Governo Regional com competência na matéria, 

designadamente o Senhor Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. 

Deram entrada nesta Assembleia Legislativa os pareceres da Associação Asas do Mar, OMA, 

Trybio, AHRESP e Associação Ecológica Amigos dos Açores. 
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De forma espontânea, emitiram igualmente parecer a Equiambi S.U, Lda, a Resiaçores – Gestão 

de Resíduos dos Açores, Lda e a Associação Portuguesa de Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas 

(PROBEB) e Águas Minerais e de Nascente de Portugal (APIAM). 

Todos os pareceres encontram-se em anexo ao presente Relatório e dele fazem parte 

integrante. 

DA AUDIÇÃO AO SECRETÁRIO REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, OCORRIDA A 28 DE 

DEZEMBRO DE 2021: 

O Senhor Secretário Regional do Ambiente e das Alterações Climáticas iniciou a sua audição 

enquadrando a proposta de Decreto Legislativo Regional e informou que este surge da 

necessidade urgente de melhorar a gestão os recursos naturais, de reduzir a produção de 

resíduos e assim reduzir a nossa pegada ecológica e os impactos no ambiente e degradação dos 

ecossistemas.  

Realçou que é necessária uma mudança de paradigma, rumo à sustentabilidade, à preservação 

da qualidade ambiental e do nosso património natural, através da mudança dos nossos hábitos 

de consumo, com introdução de boas práticas da melhoria da prevenção e gestão de resíduos e 

fomento da economia circular.  

O Secretário Regional esclareceu que a proposta de Decreto Legislativo Regional agora 

apresentada, pretende transpor para o ordenamento jurídico regional a Diretiva Comunitária 

2015/720 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2015, que altera a Diretiva 

94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de dezembro de 1994, revogando o 

Decreto Legislativo Regional 10/2014/A de 3 de julho, legislação que se encontrava em vigor na 

Região. Esta proposta prevê igualmente transpor parcialmente, para o ordenamento jurídico 

regional, a Diretiva Comunitária 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 junho de 

2019, relativo à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente, 

surgindo também na sequência das recomendações que constam na Resolução do Parlamento 

Regional nº  9/2019/A de 4 junho, para o estabelecimento de medidas com vista à redução do 

uso de embalagens e produtos de plástico na Região Autónoma dos Açores. E continuou dizendo 

que esta proposta surge na sequência da aprovação do Decreto Legislativo Regional nº 16/2021/ 

A de 14 de junho, que altera os períodos transitórios previstos na Lei nº76/2019 de 2 de 

setembro e determina ainda a aprovação de medidas para a redução do consumo de produtos 

de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem, sendo que ambas as iniciativas 

regionais foram do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.  
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Após a intervenção do Secretário Regional do Ambiente e da Alterações Climáticas foi aberto 

um período de esclarecimentos. 

 

Foi solicitada a palavra pelo Senhor Deputado José Contente que realçou que o historial do 

presente diploma é relativo à iniciativa do anterior Governo Regional, de 2019, com primeira 

discussão no CRADS tendo sido interrompido o processo de consulta pública consequência da 

pandemia, destacando que a 26 de março de 2021, foi proposto pelo Partido Socialista uma 

alteração dos períodos transitórios previstos na Lei 76/2019 de 2 de setembro.  

Realçou que na data anteriormente referida o Senhor Secretário do Ambiente e das Alterações 

Climáticas, afirmou ter o diploma pronto, para que, até 31 de maio fosse publicada a iniciativa 

legislativa. 

Questionou o atraso que se verificou desde a sua afirmação até à data da apresentação da 

proposta de Decreto Legislativo, e as implicações que a mesma poderá ter junto dos 

empresários, nomeadamente da entrada em vigor do diploma nacional no início do ano de 2022, 

e questionou ainda como é que o Governo pretende superar as situações mais coercivas que 

estão previstas na legislação nacional em vigor.  

Em resposta o Senhor Secretário confirmou que durante a discussão em sede do parlamento, 

no dia 26 de março, afirmou que conseguiria ter a presente proposta de decreto legislativo 

regional em condições de ser debatida no plenário até final do mês de maio, no entanto 

informou que existiu a necessidade de serem  efetuadas consultas públicas  a várias entidades, 

como a Direção Regional do Orçamento e Tesouro, Autoridade Tributária, Alfândega, Direção de 

Serviços de Impostos Especiais de Consumo e Imposto sobre Veículos, ERSARA, a Inspeção 

Regional do Ambiente, a Inspeção Regional das Atividades Económicas, a Câmara do Comércio 

e Indústria dos Açores, a Associação dos Consumidores dos Açores (ACRA),  Associação de 

Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), a PROBEB, a CENTROMARCA, entre 

outros. E continuou dizendo que algumas das questões colocadas por algumas das entidades 

referenciadas foram complexas, necessitando de uma análise mais pormenorizada, 

nomeadamente algumas questões colocadas pela ACRA, pela Câmara do Comércio e Indústria e 

pela AHRESP, que efetuaram questões relativas à segurança alimentar, sobre a viabilidade 

financeira das empresas e a disponibilização atempada de alternativas, que originaram 

respostas mais morosas de serem respondidas.  

Informou os presentes que, a Alfândega, Autoridade Tributária e da Direção Regional de 

Orçamento e Tesouro realizaram questões nomeadamente à operacionalização da cobrança de 

taxas, que obrigaram a uma análise mais pormenorizada e mais exigente do diploma que é 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

CAPADS|8 

complexo e que possui um impacto significativo a nível económico e ambiental, quer para a 

população quer para as empresas açorianas, sendo necessário que seja um diploma equilibrado 

e sustentado.  

Relativamente à entrada em vigor, informou que esta é progressiva, no qual o artigo 14º só entra 

em vigor a partir do primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de entrada em vigor do 

presente diploma; o artigo 6º ao 9º produzem efeito a partir de 1 de junho de 2023 e as medidas 

previstas no artigo 10º produzem efeito a partir de 1 de julho de 2024, realçando que em caso 

de vacatura na legislação regional aplica-se a legislação nacional,   não vendo a questão colocada 

como uma questão central.  

Em réplica o Senhor Deputado José Contente realçou que o diploma nacional, em vigor a partir 

de janeiro de 2022, dependendo da orientação do Governo Regional, obrigará a ações da 

Inspeção Regional do Ambiente, das atividades económicas e até mesmo das autoridades 

policiais, em prol do cumprimento do artigo 5º da Lei nº 76/2019. 

Refere ainda que poderá haver um entendimento mais tolerante das entidades referidas, até à 

entrada em vigor do diploma regional, no entanto realça em caso contrário, vigora a legislação 

nacional, que esta possui sanções no artigo anteriormente referido. O Senhor Deputado José 

Contente realçou que esta é uma preocupação do Partido Socialista, nomeadamente o 

constrangimento às empresas e empresários, caso se verifique o cumprimento do diploma pelas 

entidades referidas, caso o Governo Regional não acautele a situação referenciada.  

Em resposta o Senhor Secretário Regional agradeceu a questão referenciada pelo Senhor 

Deputado José Contente, e dado a previsão de subida a plenário do presente diploma já no mês 

de janeiro, não prevê que se verifiquem constrangimentos. Referiu que não foram especificados 

pelo Senhor Deputado quais os prazos que seriam ultrapassados pelo atraso verificado na 

legislação, realçando que é de entendimento não trazer constrangimentos, independentemente 

da presente legislação ser aprovada em dezembro de 2021 ou janeiro de 2022, mas afirma que 

estará atento a situações que possam surgir e antecipará complicações que possam existir.  

O Senhor Deputado José Contente em interpelação à mesa solicitou esclarecer ao Senhor 

Presidente da Mesa da CAPADS que, o artigo 5º da Lei nº77/2019 de 2 de setembro estabelece 

que já a partir de 1 de janeiro de 2022, os pontos de vendas a granel possuam a obrigação de 

disponibilização de alternativas, realçando ser esta a sua chamada de atenção para que não haja 

constrangimentos das empresas e empresários. 

Pede palavra o Senhor Deputado António Lima que questionou sobre a entrada em vigor da 

presente legislação e da Lei 76/2019 sujeita a alteração pelo Decreto-Lei nº 78/2021, publicado 

em setembro e que entra em vigor 120 dias após a sua publicação, ou seja, em janeiro de 2022. 
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Realçou que é precoce a certeza que o presente diploma será agendado no mês de janeiro.  

Questionou se o Governo Regional tem conhecimento do grau de preparação do setor de 

restauração e hotelaria para a aplicação das medidas, considerando que um conjunto elevado 

de medidas já se encontrava previstas, tendo sido adiada a sua entrada em vigor em resultado 

da pandemia COVID-19. Questionou ainda sobre a data de entrada em vigor dos artigos 6º a 9º 

apenas a 1 de junho de 2023 e do artigo 10º em julho de 2024, não sendo claro a razão pela qual 

decorrem tardiamente.   

O Senhor Secretário Regional do Ambiente e das Alterações Climáticas respondendo em relação 

ao grau de preparação realçou que as referidas medidas foram já anunciadas há algum tempo, 

inclusive proteladas a sua implementação no seguimento do período de pandemia, tendo o 

mercado a capacidade e antecedência para a entrada em vigor das medidas presentes no 

diploma em análise. Realçou que são diretivas comunitárias, sendo inevitável a sua aplicação, 

rumo à sustentabilidade.  

Em relação aos prazos, os apresentados no diploma, esclareceu que são os prazos definidos na 

legislação nacional, sendo parte do diploma em análise uma transposição direta das diretivas 

comunitárias.  

O Deputado Gustavo Alves considerou que, em relação ao artigo 16º - Execução e Fiscalização, 

seria importante adicionar o parâmetro “Avaliação”, com intuito de elaboração de um relatório 

anual, com estatística para avaliação do progresso, assim dos objetivos cumpridos e por cumprir.  

Em resposta Sr. Secretário Regional informou que a avaliação decorrerá obrigatoriamente, até 

pela taxação dos sacos de plástico, sendo necessário a sua contabilização da sua evolução e 

sucesso da medida implementada, não sendo prevista na proposta do decreto legislativo em 

análise.  

Em réplica, o Deputado Gustavo Alves realçou que a sua questão da avaliação não se seria 

apenas para os sacos de plástico, mas para todos os produtos de utilização única, analisando 

assim o progresso da implementação das medidas descritas no diploma em análise. 

O Senhor Secretário Regional esclareceu que os dados são introduzidos numa plataforma 

eletrónica da ERSARA – entidade reguladora- que permite posteriormente elaborar uma 

avaliação da evolução e sucesso das medidas implementadas.  

A Deputada Joana Pombo Tavares realçou que, tendo em conta os pareceres relativos à 

proposta em análise, recebidos pela Comissão, nomeadamente o parecer da Resiaçores e da 

Equiambi, que destacam que a redação do artigo 15º (Sistema de depósito de embalagens não 

reutilizáveis de bebidas) do diploma em análise, difere substancialmente da proposta 

inicialmente apresentada à referida entidade, e cito “não salvaguardando que as embalagens 
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de bebidas recolhidas nas máquinas de logísticas reversa que venham a ser instaladas na Região 

Autónoma dos Açores tenham de ser obrigatoriamente recolhidas e encaminhadas para 

reciclagem através dos respetivos sistemas de gestão de resíduos urbanos (SGRU)”, realçando 

ainda no parecer que, “a manutenção da gestão dessas embalagens no âmbito de operação dos 

SGRU é fundamental para a respetiva viabilidade económico-financeira”. No seguimento da 

afirmação da entidade, a Deputada Joana Pombo Tavares, questionou o Senhor Secretário 

Regional sobre a razão da alteração da redação do artigo 15º e realçou que é entendimento do 

Partido Socialista que as embalagens devolvidas nas máquinas devem ser geridas pelos sistemas 

de gestão de resíduos urbanos.  

Em resposta, Senhor Secretário esclareceu que a redação atual do artigo 15º apenas define que 

o Governo Regional deverá criar um sistema de depósito de embalagens não reutilizáveis de 

bebidas, sendo a sua implementação definida por portaria. Realçou que entrará em vigor em 

2022, um projeto piloto, de sistema de embalagens não reutilizáveis de bebidas nos Açores, 

financiado pelo EEAGRANTS. Através da análise dos resultados e da monotorização da 

implementação deste projeto piloto, será possível obter indicadores de adesão e funcionamento 

do projeto, que permitirão definir as condições adequadas à implementação do sistema. A nível 

nacional não foram igualmente definidas as referidas condições e como será implementado o 

sistema, e como este poderá ser comparado ao sistema regional. Considerando as variáveis 

existentes e indefinições, considerou o Governo Regional adequado no presente diploma, não 

tornar rígida as condições específicas de implementação do sistema, que a condicionassem de 

futuro.  

Destacou ainda que houve investimento pelo Governo Regional, de milhões de euros na 

construção de Centros de Processamento de Resíduos, com mais investimento na recuperação 

e reabilitação desses mesmos centros, e com investimento futuro no âmbito da adaptação para 

o processo de compostagem, e sendo estes centros concessionados aos operadores referidos, 

pelo que não será intenção do Governo Regional retirar a viabilidade financeira destas 

empresas.  

No entanto, tendo em conta as indefinições existentes, variáveis não mensuráveis de momento, 

e até mesmo com indefinições no contexto nacional e a sua articulação com o contexto regional, 

não é intenção do Governo Regional, na redação do presente diploma, torná-lo numa estrutura 

rígida, sendo posteriormente definida por portaria   
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CAPADS|11 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emitiu parecer de abstenção com reserva de posição para plenário, 

relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emitiu parecer favorável, relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do BE emitiu parecer de abstenção com reserva de posição para plenário, 

relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PPM emitiu parecer favorável, relativamente à presente iniciativa. 

A Representação Parlamentar do PAN emitiu parecer de abstenção com reserva de posição 

para plenário relativamente à presente iniciativa. 
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CAPADS|12 

CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deliberou, por maioria, com os votos a favor do PSD 

e do PPM, e com as abstenções com reserva de posição para Plenário do PS, BE e do PAN, emitir 

parecer favorável, relativamente à Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 23/XII – 

“Estabelece medidas para a redução do consumo de produtos de utilização única e a 

promoção da reutilização e reciclagem”. 

 

Vila do Porto, 6 de janeiro de 2022. 

 

 

A Relatora, 

 
               (Joana Pombo Tavares) 

 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.  

 

 

O Presidente 

 
 

(José Gabriel Eduardo) 
 

 

Anexos: Pareceres mencionados no presente Relatório. 
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Asas do Mar ‐ IOMA 

Instituto de Ornitologia Marinha dos Açores 

Rua da Rosa, Horta 

E‐mail: associacaoioma@gmail.com 

 
Exmo. Senhor  

Chefe do Gabinete de Sua Excelência o  

Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores 

Rua Marcelino Lima 9901‐858 Horta 

 
 

Sua referência: S/3581/2021                                                                                                                                 
 
17‐12‐2021 
 

 
Assunto: Parecer escrito sobre a proposta de Decreto Legislativo Regional 23/XII Projeto de 

Proposta de Decreto Legislativo Regional que estabelece medidas para a redução do consumo 

de produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem. 

 

Após leitura do documento detalham‐se de seguida as sugestões de alteração da proposta: 

 

Artigo 6. 

1‐ 

Não há razão para abrir uma excepção a estes estabelecimentos. É possível utilizar alternativas 

em papel, e ainda mais importante estimular o consumidor a trazer consigo os seus próprios 

recipientes reutilizáveis. 

 

Artigo 7. 

1‐ 

Esta taxa é demasiado pequena para alteração de larga escala de comportamentos. Dado o 

imperativo de reduzir suficientemente a utilização de plástico esse valor deveria ser, no 

mínimo, de €0.30.  

 

Artigo 13. 
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1‐ 

a)  

Os produtos menstruais são uma fonte de poluição de plástico importante e já há cerca de três 

décadas surgiram as primeiras alternativas sem plástico. A sua generalização tem sido muito 

lenta e é preciso que se faça de uma vez por todas a transição. Infelizmente essa transição 

para produtos sustentáveis e sem plástico não é promovida nesta proposta de DLR. Um penso 

higiénico pode levar mais de 500 anos a decompor‐se e estima‐se que durante a sua vida cada 

mulher use em média cerca de 11,000 produtos menstruais. Um penso higiénico equivale a 

cerca de quatro sacos de plástico. Em 2016 a Marine Conservation Society  encontrou cerca de 

20 tampões e produtos sanitários por cada 100m de linha de costa do Reino Unido e não há 

razão para pensar que este problema não afecte também Portugal continental e os seus 

arquipélagos. Como referido anteriormente, existem desde há várias décadas alternativas sem 

plástico e reutilizáveis. Esta excepção prevista no ponto 1 do artigo 13. desta proposta de DLR 

deve pois ser revista. Devem ser incentivadas as alternativas sem plástico, biodegradáveis e/ou 

reutilizáveis, como é o caso do copo menstrual, dos pensos reutilizáveis e dos tampões de 

algodão com aplicador de cartão ou reutilizável. Pensamos também que estes produtos 

deveriam ser fornecidos gratuitamente ou a custos muito reduzidos a todas as mulheres, 

sobretudo tendo em conta que alternativas sem plástico são muitas vezes bastante mais 

dispendiosas.  Assim, propõe‐se que se defina um intervalo temporal curto de transição a 

partir do qual serão banidos todos os produtos menstruais com plástico e que até lá seja 

estimulada a utilização de produtos sem plástico e reutilizáveis. Sugere‐se também que estes 

produtos sejam disponibilizados a preços reduzidos ou mesmo gratuitamente. 

Exemplos de produtos menstruais sustentáveis: 

1 https://www.totm.com/  

2 https://wuka.co.uk/ 

3 https://www.selfridges.com/GB/en/cat/?freeText=thinx&srch=Y 

4https://www.amazon.co.uk/s?k=natracare&adgrpid=51971532663&hvadid=259049462788&

hvdev=c&hvlocphy=1006886&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=10961264989026799

274&hvtargid=kwd‐298409189428&tag=googhydr‐21&tag=pebblemag‐

21&ref=pd_sl_8zyf81pkve_e 

5 https://wearedame.co/ 

6 https://gladrags.com/pages/introduction‐to‐cloth‐pads 

7 https://www.fluxundies.com/ 

8 https://www.healthline.com/health/womens‐health/menstrual‐cup 

 

c) Isentar produtos de tabaco porquê? A indústria tabaqueira é altamente rentável e deve 

empenhar‐se em encontrar alternativas sem plástico. Tendo em conta todos os riscos de saúde 



 

3 

resultantes do tabaco, permitir adicionalmente que constituam uma fonte de poluição do 

meio natural em 2022 é uma irresponsabilidade legislativa. Além disso as beatas dos cigarros 

constituem já 30‐40% dos itens recolhidos em acções de limpeza, tanto em zonas urbanas 

como em zonas costeiras. As beatas apresentam sérios riscos ambientais, contendo mais de 

7000 substâncias tóxicas, algumas carcinogénicas, que são lixiviadas e se acumulam no meio 

ambiente. É urgente que as tabaqueiras resolvam tanto o problema do plástico nas 

embalagens e filtros, como o problema das beatas e a legislação deve ser uma forma de o 

incentivar. 

 

Artigo 14 

2‐ 

Cápsulas de café? Esta proposta de DLR não as inclui em qualquer regime de excepção. Deve 

ser claro que não são permitidas cápsulas de café com componentes plásticos e este ponto 

pode gerar confusão. Clarificar. 

 

Embora tardia, saudamos esta proposta de DLR e aproveitamos para deixar o nosso apelo 

sobre a urgência de não ficar por estas simples medidas. Hoje em dia é praticamente 

impossível comprar alimentos em supermercados e grandes superfícies que não venham 

embalados em plástico. É urgente legislar sobre as embalagens de produtos alimentares, 

restringir o uso do plástico e fomentar alternativas, nomeadamente papel, embalagens 

recicladas e reutilizáveis, bem como  a venda a granel com recipientes próprios dos 

consumidores. Naturalmente estas medidas devem estender‐se a todos os produtos, tais como 

papelaria, higiene, brinquedos, etc. Aguardamos com impaciência e preocupação. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Verónica Neves 

(Secretária da Direcção) 

 



OMA – Observatório do Mar dos Açores 
Fábrica da Baleia de Porto Pim, Monte da Guia, 9900 HORTA  

Instituição de Utilidade Pública  
Telf: 292 292 140 | E-mail: geral@oma.pt | www.oma.pt  

 

 

  

  
  

PARECER ESCRITO SOBRE O PROJETO PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 
23/XII – “ESTABELECE MEDIDAS PARA A REDUÇÃO DO CONSUMO DE PRODUTOS DE 
UTILIZAÇÃO ÚNICA E A PROMOÇÃO DA REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM”. 
  
Em resposta à solicitação por parte da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável relativa ao Projeto de Resolução em epígrafe, o Observatório 
do Mar dos Açores vem por este meio apresentar o seu parecer positivo sobre a proposta 
apresentada, concordando com o conteúdo da mesma na generalidade.  
  
Sem mais assunto de momento.  
  
Com os melhores cumprimentos,  
  
  

  
Horta, 16 de dezembro de 2021  

  
Carla Dâmaso  

Presidente da Direção do OMA  
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Edite Azevedo

De: Trybio <info@trybio.pt>
Enviado: 29 de dezembro de 2021 08:07
Para: Assuntos Parlamentares
Assunto: Parecer Trybio, proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 23/XII

Exmo. Senhor Presidente da Comissão Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
 
Em resposta ao vosso pedido de parecer sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 23/XII – “Estabelece 
medidas para a redução do consumo de produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem”, a 
Trybio informa o seguinte: 
 
     1. A Trybio felicita a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas pela iniciativa de elaboração legislação 
de redução do consumo de produtos de utilização única, especialmente de plástico, e de promoção da reutilização e 
reciclagem, prevenindo a produção de resíduos e o seu impacto negativo no ambiente. 
     2. Sem contradição, a Trybio considera que a Região pode ir mais além na promoção da sustentabilidade, para que os 
Açores tenham um impacto positivo em matéria de prevenção de resíduos e da qualidade do ambiente. Assim, a Trybio 
considera essencial e prioritário que sejam criadas alternativas ao plástico para os materiais a usar em embalagens e 
produtos de utilização única. 
     3. Para este efeito, sugere‐se que o Governo dos Açores apoie e incentive a investigação e desenvolvimento: 
          a) Na utilização de recursos endógenos naturais, como é o caso de madeira e fibras vegetais, bem como de 
subprodutos e resíduos da agricultura e da agroindústria, para a criação dos produtos e embalagens utilitários, não 
poluentes e biodegradáveis; 
          b) Na implementação da economia circular, com a criação de diferentes embalagens e produtos de utilização única 
que ofereçam soluções práticas e sustentáveis de embalamento, distribuição e transporte para fornecer 
estabelecimentos dos mais variados sectores económicos e da sociedade como sejam a restauração, hotelaria, 
indústria, venda a retalho, consumidor final, etc., sem esquecer os estabelecimentos de ensino. 
 
Com os melhores cumprimentos, A Direção da Trybio 
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Edite Azevedo

Assunto: FW:  Pedido de parecer sobre a Proposta Decreto Legislativo Regional n.º 23/XII- "Estabelece 
medidas para a redução do consumo de produtos de utilização única e a promoção da reutilização e 
reciclagem”.

Anexos: Comentários à proposta de Decreto Legislativo Regional_AHRESP.pdf

Importância: Alta

 

De: Maria Joao <maria.joao@ahresp.com>  
Enviada: 30 de dezembro de 2021 10:34 
Para: Narselia Bettencourt <nabettencourt@alra.pt> 
Cc: Claudia Chaves <claudia.chaves@ahresp.com>; AHRESP Açores <acores@ahresp.com>; Susana Leitao 
<susana.leitao@ahresp.com> 
Assunto: Pedido de parecer sobre a Proposta Decreto Legislativo Regional n.º 23/XII‐ "Estabelece medidas para a 
redução do consumo de produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem”. 
Importância: Alta 
 
Bom dia D. Natércia Bettencourt, 
 
No seguimento do vosso pedido de parecer, segue em anexo o parecer da AHRESP à proposta de decreto 
legislativo regional que estabelece medidas para a redução do consumo de produtos de utilização única e a 
promoção de reutilização e reciclagem. 
 
Espero ter sido esclarecedora, no entanto estou disponível para esclarecer alguma dúvida que possa 
persistir. 
 
Desejamos a continuação de Boas Festas e um Excelente Ano de 2022. 
 
Respeitosos Cumprimentos, 
Maria João Paiva | AHRESP | Açores 
Gestora ‐ Delegação dos Açores 
 
 

 

AHRESP, desde 1896 a promover o Turismo 
Rua São Gonçalo, nº 203 – 4º Esq. – 9500‐343 Ponta Delgada 
T: 296 282 561 | M: 966352237 
Email: maria.joao@ahresp.com 
Sites: ahresp.com ‐ quality.ahresp.com ‐ bue.pt ‐ tasteportugal.com 
Redes Sociais: facebook.com/ahresp ‐ facebook.com/programaquality ‐ facebook.com/tasteportugal.ahresp 
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Comentários à proposta de Decreto Legislativo Regional,  
que estabelece medidas para a redução do consumo de produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem 

 

Capítulo/artigo Designação Nº Observação Sugestões específicas 

 Geral  Concordamos que é fundamental 
salvaguardar uma abordagem integrada 
destas questões, prevenindo a produção de 
resíduos e o seu impacto no ambiente, o qual 
deve ser construído com ampla participação 
de todas as partes interessadas e assegurando 
períodos de transição ajustados e tranquilos 
para os estabelecimentos de restauração ou 
de bebidas da Região Autónoma dos Açores. 
Como mencionado anteriormente, a AHRESP 
reconhece a importância da adoção de 
medidas para reduzir o impacto dos plásticos 
na sociedade e no ambiente. Para além da 
sensibilização, a AHRESP tem constantemente 
demonstrado a sua disponibilidade para 
colaborar com os organismos e entidades 
oficiais nas matérias mais prementes para a 
sociedade, reiterando, desde já, toda a sua 
disponibilidade para continuar a colaborar 
nesta matéria com a Região Autónoma dos 
Açores.  

 

Secção I 



Artigo 4.º Produtos de plástico de utilização 
única 

2 Não é claro se o número 2 se refere também 
aos recipientes para alimentos feitos de 
poliestireno expandido utilizados na 
restauração rápida ou se se refere a 
recipientes para alimentos de plástico de 
utilização única.  
Julga-se importante clarificar esta questão, de 
forma a não proibir a utilização dos recipientes 
para alimentos de plástico de utilização única 
(exceto feitos de poliestireno expandido), uma 
vez que o Decreto-Lei n.º 78/2021, que 
Transpõe a Diretiva (UE) 2019/904, relativa à 
redução do impacto de determinados 
produtos de plástico no ambiente, estabelece 
medidas de redução e não proíbe a sua 
utilização por não existirem no mercado 
alternativas operacionalmente eficazes e 
viáveis. 

 

Secção II 

Artigo 7.º  Taxa sobre os sacos de plástico  A AHRESP não concorda com modelo 
proposto e reitera os comentários já feitos 
anteriormente. 
No que respeita à cobrança e liquidação desta 
taxa, o modelo previsto nos números 4 e 5, 
representa uma responsabilidade acrescida 
para as nossas empresas, tornando-se um 
custo de contexto da maior complexidade, e 
que não deve imperar sobre as nossas 
atividades económicas. Consideramos que 
não devem ser as nossas empresas a ter que 

 



efetuar a liquidação da taxa que o consumidor 
paga junto do Governo Regional, mas sim os 
respetivos produtores/importadores que 
introduzam na Região Autónoma dos Açores 
os sacos de plástico de utilização única. Ou 
seja, sempre que um determinado operador 
introduz na cadeia económica uma 
determinada quantidade de sacos de 
plásticos, é sobre ele que deve recair o 
pagamento ao Governo Regional, da respetiva 
taxa sobre cada saco de plástico de utilização 
única, taxa essa que vai sendo repercutida de 
forma linear no percurso que o saco de 
plástico tem, até ao momento em que é 
entregue ao consumidor final, e o mesmo 
paga essa taxa. Este é o modelo que hoje é 
utilizado no continente, e que funciona de 
forma eficaz, concentrando em poucos 
operadores económicos a responsabilidade da 
liquidação da taxa (e logo no momento em 
que é introduzido na cadeia económica), ao 
invés de aportar esta responsabilidade a 
milhares de empresas, de micro dimensão, 
que se situam no final da cadeia económica. 

Artigo 8.º Publicidade e sensibilização em 
sacos plásticos 

3 Considerando que esta é uma medida 
exclusiva do Governo Regional dos Açores, 
sem paralelismo no continente, alertamos 
que esta pode resultar num constrangimento 
para determinadas insígnias que operam fora 

Sugerimos que esta medida se mantenha, 
mas com carácter facultativo e não 
obrigatório, como está atualmente 
previsto. 



da Região e que têm apenas um único 
fornecedor de sacos. 

  4 É necessário clarificar a redação deste ponto, 
pois fica-se na dúvida se cada 
estabelecimento terá de definir uma 
mensagem de sensibilização que será 
posteriormente aprovada pelo departamento 
do Governo Regional com competência em 
matéria de ambiente. Consideramos que 
poderia ser vantajoso serem dados exemplos 
ou ser definida uma mensagem única pelo 
Governo Regional para evitar demoras nos 
processos de aprovação. 

 

Secção III  

Artigo 11.º  Proibição da disponibilização de 
louça de plástico 

1 A medida prevista neste artigo é mais restrita 
que o projeto de decreto-lei nacional que 
procede à transposição para a ordem jurídica 
nacional da Diretiva (UE) 2019/904 no que 
respeita aos recipientes para alimentos, aos 
recipientes para bebidas e aos copos, uma vez 
que este apenas proíbe, aqueles que forem 
feitos de poliestireno expandido. Recordamos 
que a Diretiva (UE) 2019/904 não proibiu a 
disponibilização e utilização de copos nem de 
recipientes para alimentos de plástico de 
utilização única por não existirem no mercado 
alternativas operacionalmente eficazes e 
viáveis. Por este motivo, sugerimos que a 
redação seja reformulada no sentido de 
acautelar estas dificuldades, mas também o 

Sugerimos que se adote a seguinte 
redação: “Nos estabelecimentos, outros 
locais e atividades não sedentárias do setor 
da restauração e/ou de bebidas e no 
comércio a retalho, é proibida a 
disponibilização dos  
seguintes produtos de plástico de uso 
único:  talheres (garfos, facas, colheres, 
pauzinhos), pratos, palhas, agitadores de 
bebidas, recipientes para alimentos feitos 
de poliestireno expandido, recipientes para 
bebidas feitos de poliestireno expandido e 
copos para bebidas feitos de poliestireno 
expandido”. 



que está estabelecido na Diretiva (UE) 
2019/904. 
A entrada em vigor destas restrições aquando 
da publicação do decreto-legislativo acarreta 
impactos significativos para as empresas da 
restauração ou de bebidas, já que os seus 
stocks foram fortemente afetados pela 
situação pandémica e respetivas medidas de 
confinamento, e que não serão possíveis de 
escoar em tão curto espaço de tempo. Assim, 
as empresas destes sectores necessitam de 
períodos de transição suficientemente 
alargados para que seja possível escoar os 
seus stocks de produtos armazenados.                  
Como não se esclareceu o que se entende por 
“componente estrutural principal”, julga-se 
possível disponibilizar os produtos 
mencionados em papel com baixas 
percentagens de plástico. 

Artigo 12.º Restrições ao acondicionamento de 
produtos alimentares e refeições 
prontas a consumir 

1 Comentário igual ao anterior  

  2 Considerando a situação pandémica atual, a 
Agência Portuguesa do Ambiente, por 
solicitação da AHRESP, aceitou que os 
estabelecimentos do canal HORECA possam 
recusar as embalagens dos clientes. 
Sugerimos que haja também uma exceção 
para esta fase pandémica na Região 
Autónoma. 

 



Artigo 13.º Requisitos de marcação 1 A redação do n.º 1 do artigo 13.º está correta 
quando permite a colocação no mercado e 
utilização de copos para bebidas, mas 
contraria o disposto no ponto 1dos artigos 
11.º e 12.º. Daí a necessidade destes dois 
pontos serem ajustados de acordo com a 
redação que propomos. 

 

Capítulo IV 

Artigo 17.º Ilícitos 2 A aplicação da Lei Quadro das 
Contraordenações Ambientais é 
incompreensível, dado o valor elevadíssimo 
das coimas. Considera-se que este regime é 
totalmente despropositado, e extremamente 
lesivo para as empresas que atravessam 
atualmente uma situação económico-
financeira dramática. Sugerimos, como no 
continente, a aplicação de um regime 
contraordenacional mais leve. 

 

Artigo 20.º Entrada em vigor e produção de 
efeitos 

 Por uma questão de uniformização de entrada 
em vigor das medidas e para dar tempo de 
adaptação aos operadores económicos, as 
medidas previstas nos artigos 11.º e 12.º, à 
semelhança do que está previsto para o artigo 
10.º, devem produzir efeitos apenas a partir 
de 1 de julho de 2024. 

Sugerimos a introdução de uma nova 
alínea: 
d) As medidas previstas nos artigos 11.º e 
12.º produzem efeitos a partir de 1 de 
julho de 2024. 
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Edite Azevedo

De: Berta Tavares
Enviado: 27 de dezembro de 2021 14:48
Para: arquivo
Assunto: E/2021 - ASSUNTO: Parecer sobre a Proposta de DLR nº 23-XII - Estabelece medidas para a redução 

do consumo de produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem

Importância: Alta

 

 

De: Equiambi S.U. Lda. <geral@equiambi.pt>  
Enviada: 27 de dezembro de 2021 13:57 
Para: app <app@alra.pt>; Jose Eduardo <jeduardo@alra.pt> 
Cc: fcoelho@equiambi.pt 
Assunto: ASSUNTO: Parecer sobre a Proposta de DLR nº 23‐XII ‐ Estabelece medidas para a redução do consumo de 
produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem 
Importância: Alta 
 

Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CAPADS),

  

Tendo a EQUIAMBI ‐ Equipamento, Serviço e Gestão Ambientais, Lda., constatado que se encontra em apreciação nessa 

comissão parlamentar a proposta de Decreto Legislativo Regional nº 23‐XII (Estabelece medidas para a redução do 

consumo de produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem), vimos junto de V. Exas. transmitir 

o nosso parecer, enquanto entidade que atua há largos anos como operador de gestão de resíduos na Região Autónoma 

dos Açores, sendo também concessionária dos Centros de Processamento de Resíduos das ilhas de São Jorge e Graciosa, 

e parceira do Governo Regional no sistema de depósito de embalagens não reutilizáveis de bebidas, financiado pelos 

EEA Grants.  

Enaltece‐se a presente iniciativa legislativa, com a qual concordamos na generalidade, que vem estabelecer medidas de 

redução do consumo de produtos de utilização única e promover o recurso a alternativas mais sustentáveis, 

sensibilizando para um consumo mais consciente e responsável. 

Contudo, face à redação do artigo 15º (Sistema de depósito de embalagens não reutilizáveis de bebidas), que difere 

substancialmente da proposta inicial que nos foi apresentada, não salvaguardando que as embalagens de bebidas 

recolhidas nas máquinas de logística reversa que venham a ser instaladas na Região Autónoma dos Açores tenham de 

ser obrigatoriamente recolhidas e encaminhadas para reciclagem através dos respetivos sistemas de gestão de resíduos 

urbanos (SGRU). 

A manutenção da gestão dessas embalagens no âmbito de operação dos SGRU é fundamental para a respetiva 

viabilidade económico‐financeira. 

Uma eventual atribuição da gestão das embalagens recolhidas através de máquinas de logística reversa a outras 

entidades retiraria uma parte significativa das atuais receitas dos SGRU, inviabilizando a sua atividade ou, no mínimo, 

obrigando as concessionárias destes sistemas a exigirem da entidade concedente a reposição do equilíbrio financeiro 
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dos respetivos contratos, por alteração dos termos e condições inicialmente previstos, com custos elevados para o 

erário público. 

Neste contexto, solicitamos a V. Exas. que seja alterada a redação proposta para o artigo 15º da Proposta de DLR nº 23‐

XII, introduzindo no articulado uma norma que assegure que as embalagens de bebidas devolvidas pelos consumidores 

através de máquinas de logística reversa que venham a ser instaladas na Região Autónoma dos Açores são, 

obrigatoriamente, recolhidas e encaminhadas para reciclagem através dos respetivos sistemas de gestão de resíduos 

urbanos (SGRU). 

  

Com os melhores cumprimentos, 

 Filipe Coelho 

(Gerente Equiambi) 
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Edite Azevedo

De: Berta Tavares
Enviado: 27 de dezembro de 2021 18:33
Para: arquivo
Assunto: E/2021 - ASSUNTO: Parecer sobre a Proposta de DLR nº 23-XII - Estabelece medidas para a redução 

do consumo de produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem

 

 

De: Manuel Santos <manuelsantos@grupommps.com>  
Enviada: 27 de dezembro de 2021 18:27 
Para: Jose Eduardo <jeduardo@alra.pt> 
Cc: app <app@alra.pt>; Alonso Miguel <alonso.t.miguel@azores.gov.pt> 
Assunto: ASSUNTO: Parecer sobre a Proposta de DLR nº 23‐XII ‐ Estabelece medidas para a redução do consumo de 
produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem 
 

 

ASSUNTO: Parecer sobre a Proposta de DLR nº 23‐XII – Estabelece medidas para a redução do consumo de 

produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem 

 

Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(CAPADS), 

 

Tendo a RESIAÇORES ‐ Gestão de Resíduos dos Açores, Lda., constatado que se encontra em apreciação nessa 

comissão parlamentar a proposta de Decreto Legislativo Regional nº 23‐XII (Estabelece medidas para a 

redução do consumo de produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem), vimos junto 

de V. Exas. transmitir o nosso parecer, enquanto entidade que atua há largos anos como operador de gestão 

de resíduos na Região Autónoma dos Açores, sendo também concessionária dos Centros de Processamento 

de Resíduos das ilhas de Flores, Corvo, Faial, Pico e Santa Maria, e parceira do Governo Regional no sistema 

de depósito de embalagens não reutilizáveis de bebidas, financiado pelos EEA Grants.  

Enaltece‐se a presente iniciativa legislativa, com a qual concordamos na generalidade, que vem estabelecer 

medidas de redução do consumo de produtos de utilização única e promover o recurso a alternativas mais 

sustentáveis, sensibilizando para um consumo mais consciente e responsável. 

Contudo, face à redação do artigo 15º (Sistema de depósito de embalagens não reutilizáveis de bebidas), que 

difere substancialmente da proposta inicial que nos foi apresentada, não salvaguardando que as embalagens 

de bebidas recolhidas nas máquinas de logística reversa que venham a ser instaladas na Região Autónoma dos 

Açores tenham de ser obrigatoriamente recolhidas e encaminhadas para reciclagem através dos respetivos 

sistemas de gestão de resíduos urbanos (SGRU). 
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A manutenção da gestão dessas embalagens no âmbito de operação dos SGRU é fundamental para a 

respetiva viabilidade económico‐financeira. 

Uma eventual atribuição da gestão das embalagens recolhidas através de máquinas de logística reversa a 

outras entidades retiraria uma parte significativa das atuais receitas dos SGRU, inviabilizando a sua atividade 

ou, no mínimo, obrigando as concessionárias destes sistemas a exigirem da entidade concedente a reposição 

do equilíbrio financeiro dos respetivos contratos, por alteração dos termos e condições inicialmente previstos, 

com custos elevados para o erário público. 

Neste contexto, solicitamos a V. Exas. que seja alterada a redação proposta para o artigo 15º da Proposta de 

DLR nº 23‐XII, introduzindo no articulado uma norma que assegure que as embalagens de bebidas 

devolvidas pelos consumidores através de máquinas de logística reversa que venham a ser instaladas na 

Região Autónoma dos Açores são, obrigatoriamente, recolhidas e encaminhadas para reciclagem através 

dos respetivos sistemas de gestão de resíduos urbanos (SGRU). 

 

Com os melhores cumprimentos, 

          Manuel dos Santos 

                          
 
RESIAÇORES-Gestão de Resíduos dos Açores, Lda. 
Rua Salomão Levy - Lote 61 
Parque Industrial de Angra do Heroísmo 
9700-135 Angra do Heroísmo 
TM 963 324 170  
Email: manuelsantos@grupommps.com 
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Edite Azevedo

De: Geral APIAM PROBEB <geral@apiam-probeb.pt>
Enviado: 30 de dezembro de 2021 14:21
Para: Assuntos Parlamentares
Assunto: Contributos para Proposta Decreto Legislativo Regional n.º 23/XII- "Estabelece medidas para a 

redução do consumo de produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem”
Anexos: 20211230_APIAM_PROBEB_Comentários à proposta de DLR Produtos de Utilização Única.pdf

Exmºs Senhores, 
 
A Águas Minerais e de Nascente de Portugal (APIAM) e a Associação Portuguesa de Bebidas Refrescantes Não 
Alcoólicas (PROBEB), depois dos contributos apresentados  junto da Secretaria Regional do Ambiente e 
Alterações Climáticas, aquando da consulta promovida em abril de 2021, vêm de novo apresentar as suas 
sugestões no âmbito da apreciação do Projeto de Decreto Legislativo Regional nº 23/XII que a Comissão de 
Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.  
 
Neste contexto, reafirmamos a total disponibilidade destas associações para quaisquer esclarecimentos que 
se mostrarem necessários.  
 
Fazendo votos de Bom Ano Novo apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

De: Geral APIAM PROBEB  
Enviada: 28 de abril de 2021 17:45 
Para: Info.SRAAC@azores.gov.pt 
Cc: Dalia.CS.Leal@azores.gov.pt; 'CRISTINA COSTA (cristina.costa@apiam‐probeb.pt)' <cristina.costa@apiam‐
probeb.pt>; 'FRANCISCO FURTADO MENDONÇA ‐ APIAM ‐ PROBEB (fmendonca@apiam‐probeb.pt)' 
<fmendonca@apiam‐probeb.pt> 
Assunto: Contributos para Proposta de Decreto Legislativo Regional sobre relativo à redução do consumo de produtos 
de utilização única e promoção da reutilização e reciclagem  
 

Exmºs Senhores, 
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No âmbito do processo de consulta respeitante à Proposta de Decreto Legislativo Regional sobre relativo à 
redução do consumo de produtos de utilização única e promoção da reutilização e reciclagem na Região 
Autónoma dos Açores, junto remetemos os contributos da APIAM | PROBEB. 
 
Ficando à disposição apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
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Proposta de Decreto Legislativo Regional nº 23/XII – “Estabelece 

medidas para a redução do consumo de produtos de utilização 

única e promoção da reutilização e reciclagem” 

 

 

- Contributos da APIAM e PROBEB -  
  

30-12-2021  

 

A Águas Minerais e de Nascente de Portugal (APIAM) e a Associação Portuguesa de 

Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas (PROBEB), na sequência dos contributos 

apresentados voluntariamente junto da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações 

Climáticas, aquando da consulta promovida em abril de 2021, tendo tomado 

conhecimento da consulta no âmbito da apreciação do Projeto de Decreto Legislativo 

Regional nº 23/XII que a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável está a levar a cabo, vêm apresentar os seus contributos.  

Apesar destas associações não terem sido diretamente consultadas no âmbito deste 

processo, reafirmam a total disponibilidade para a colaboração com a Secretaria 

Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, bem como com a Comissão de Assuntos 

Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e demais entidades 

competentes.  

Quanto à proposta em concreto, assinalamos como aspetos positivos a reformulação do 

texto no que respeita ao modelo de implementação para o sistema de depósito de 

embalagens não reutilizáveis de bebidas e à taxa ECO-EMB.  

Conforme manifestamos anteriormente, a implementação de novos instrumentos para 

a gestão dos resíduos de embalagens de bebidas carece de uma reflexão mais 

aprofundada, tendo em conta a magnitude do impacto que estas matérias têm tanto ao 

nível ambiental como ao nível estrutural das atividades económicas abrangidas.   

Importa reforçar a importância de que os operadores económicos tenham 

conhecimento atempado e participem nas várias fases destes processos, garantindo a 
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adequada discussão prévia destas matérias de modo a serem asseguradas linhas de 

consenso que promovam: 

• o cumprimento dos objetivos ambientais estabelecidos ao nível regional, 

nacional e comunitário; 

• a adoção dos modelos mais eficientes, tendo em conta os custos de 

implementação, e que menos penalizem os consumidores, baseados em 

experiências e boas práticas conhecidas noutros Estados Membro da UE; 

• a discriminação positiva das embalagens com melhor performance ambiental, 

tendo em conta a integração de critérios de ecomodelação em função da 

reciclabilidade e do potencial de circularidade; 

• a equidade no tratamento de diferentes produtos embalados, evitando a 

continuação da forte penalização que tem incidido sobre o setor das bebidas, 

apesar do uso de embalagens com maior potencial de reciclabilidade e 

circularidade; 

• a adequação das taxas ambientais face a outros instrumentos de gestão 

obrigatórios, nomeadamente o SIGRE, impedindo a dupla taxação sobre as 

embalagens de bebidas. 

No que respeita ao sistema de depósito-reembolso (SDR), acreditamos que a opção por 

um modelo de âmbito nacional, constitui a alternativa mais eficaz e eficiente, quer no 

que respeita ao cumprimento de metas, como do racional económico associado. Com 

efeito, um modelo de SDR centralizado, sem fins lucrativos, com o envolvimento direto 

dos operadores económicos, baseado em procedimentos de custeio que evitem a 

subsidiação cruzada entre materiais ou canais e totalmente transparente, constitui a 

solução mais equilibrada e mais justa para todos, e, sobretudo, menos penalizadora para 

os consumidores.  

Finalmente, reafirmamos que a promoção do uso de embalagens reutilizáveis no 

mercado insular, deve ser analisada com prudência e numa perspetiva abrangente de 

ciclo de vida de modo a salvaguardar o não agravamento dos impactes ambientais 

associados, em particular a pegada carbónica.   

A Águas Minerais e de Nascente de Portugal (APIAM) e a Associação Portuguesa de 

Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas (PROBEB) reiteram a total disponibilidade para 

colaborar no processo de definição das medidas necessárias para a redução do consumo 

de produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem, tendo em 

conta o desígnio nacional de ver cumpridas as novas metas definidas na Diretiva Quadro 

Resíduos, Diretiva Embalagens e Diretiva SUP. Objetivos relativamente aos quais 

estamos totalmente comprometidos! 




