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Assunto: Projeto de Decreto Legislativo Regional - Altera os períodos transitórios

previstos na Lei n° 76/2019, de 2 de setembro, e determina a aprovação

de medidas para a redução do consumo de produtos de utilização única

e a promoção da reutilização e reciclagem

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entrega à mesa da Assembléia Legislativa
da Região Autônoma dos Açores e a Vossa Excelência, para efeitos de admissão, o
Projeto de Decreto Legislativo Regional acima identificado.

O Projeto obedece aos requisitos formais de apresentação previstos no artigo 119.° do
Regimento da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores.

O primeiro signatário do Projeto, para efeitos de comunicação da decisão de admissão
ou rejeição, é o mesmo que subscreve o presente oficio.

Horta, 3 de março de 2021

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Grupo Parlamentar,

Vasco llídio Alves Cordeiro

Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores

Rua Marcelino Lima, 9900-858-Horta

Tel. 292 207 640 • Fax 292 391 086 • email gpps(a)alra.pt
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

Altera os períodos transitórios previstos na Lei n° 76/2019, de 2 de
setembro, e determina a aprovação de medidas para a redução do

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

A pandemia da COVID-19 condicionou a necessária concertação com as partes
interessadas do trabalho desenvolvido pelo XII Governo Regional, com vista a
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 a transpor para o ordenamento jurídico
da Região Autônoma dos Açores a Diretiva (DE) 2015/720 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2015, que altera a Diretiva 94/62/CE
no que diz respeito à redução do consumo de sacos de plástico leves, e a Diretiva
2019/904/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019,
relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente,
comprometendo a sua aprovação no decurso da anterior sessão legislativa.

Ainda assim, o trabalho de base foi concluído e apreciado, em forma de
manifesto de intenções, pelo Conselho Regional do Ambiente e do
Desenvolvimento Sustentável (CRADS), em reunião realizada em 30 de
setembro de 2020.

Sucede, porém, que a Lei n° 76/2019, de 2 de setembro, que determina a não
utilização e não disponibilização de louça de plástico de utilização única nas
atividades do setor de restauração ou bebidas e no comércio a retalho, previa a
sua aplicação aos prestadores de serviços de restauração ou de bebidas, a partir
de 3 de setembro de 2020, tendo este prazo sido prorrogado para 31 de março
de 2021, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n°62-/V2020, de 3 de setembro.
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que aditou o artigo 35.°-N ao Decreto-Lei n° 10-A/2020, de 13 de março, que
estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-
CoV-2.

Assim, os prestadores de serviços de restauração ou de bebidas estão obrigados
a aplicar a Lei n° 76/2019, de 2 de setembro, já a partir do próximo dia 1 de abril,
enquanto o período transitório aplicável aos prestadores de serviços não
sedentários de restauração ou de bebidas, e aos prestadores dos serviços que
ocorram em meios de transporte coletivos, nomeadamente, aéreo, ferroviário,
marítimo e viário de longo curso termina a 2 de setembro de 2021.

Importa, também, referir que, de acordo com o n.° 2 do artigo 35.°-N do Decreto-
Lel n° 10-A/2020, de 13 de março, aditado pelo artigo 3.° do Decreto-Lei n° 62-
A/2020, de 3 de setembro, deveria ter-se procedido, até 31 de dezembro de

2020, à primeira fase de transposição da Diretiva (DE) 2019/904, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019.

Mais recentemente, o Orçamento do Estado para 2021, aprovado pela Lei n°
75-B/2020, de 31 de dezembro, veio criar, através do artigo 320.°, uma
contribuição no valor de 0,30€ sobre as embalagens de plástico ou alumínio de
utilização única em refeições prontas a consumir, aplicável, a partir de 1 de
janeiro de 2022, para as embalagens de plástico ou multimaterial com plástico
e, a partir de 1 de janeiro de 2023, para as embalagens de alumínio ou
multimaterial com alumínio.

Importa, pois, salvaguardar uma abordagem integrada destas questões, por via
da adoção de legislação regional que contemple um pacote coerente de medidas
para a redução do consumo de produtos de utilização única e a promoção da
reutilização e reciclagem nos Açores, 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
tranqüilos para os operadores econômicos da Região Autônoma dos Açores.
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Assim, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 31.° do Estatuto Político-
Administrativo da Região Autônoma dos Açores, conjugada com os artigos 114.°
e 115.° do Regimento da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos
Açores, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta o seguinte projeto
de decreto legislativo regional:

Artigo 1°

Objeto

Os períodos de transição a que se referem os n.°s 1 e 2 do artigo 10.° da Lei n.°
76/2019, de 2 de setembro, são prorrogados até 31 de dezembro de 2021, para
os prestadores de serviços respetivos que operam na Região Autônoma dos
Açores, sem prejuízo da entrada em vigor de legislação regional sobre a mesma
matéria.

Artigo 2.°

Operacionalização

1 — O Governo Regional apresenta à Assembléia Legislativa, até 31 de maio de
2021, uma iniciativa legislativa que estabeleça 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 que transponha para o ordenamento jurídico da Região Autônoma
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 no que diz respeito à redução
do consumo de sacos de plástico leves, e a Diretiva2019/904/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa à redução do impacto
de determinados produtos de plástico no ambiente.

2 — A iniciativa legislativa a que se refere o número anterior deve ser
acompanhada de um relatório sobre a aplicação do Decreto Legislativo Regional
n° 10/2014/A, de 3 de julho, que estabelece medidas visando a redução do
consumo de sacos de plástico. .
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Artigo Z°

Entrada em vigor e produção de efeitos

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação,
produzindo efeitos a partir do dia 1 de abril de 2021.

Ponta Delgada, 3 de março de 2021,

Os Deputados

Vasco Cordeiro

Andreia Costa

rCt/ji

Sandra Faria

Miguel Costa

Barbara Chaves
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Avaliação Prévia de Impacto de Gênero

1 - Identificação de iniciativa

Projeto de Decreto Legislativo Regional - Altera os períodos transitórios previstos na Lei n®
76/2019, de 2 de setembro, e determina a aprovação de medidas para a redução do consumo
de produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem

2 - Descrição da situação de partida sobre a qual a iniciativa vai incidir

A presente iniciativa tem o seguinte objeto: "Os períodos de transição a que se referem os n.®s

1 e 2 do artigo 10.® da Lei n.® 76/2019, de 2 de setembro, são prorrogados até 31 de dezembro

de 2021, para os prestadores de serviços respetivos que operam na Região Autônoma dos

Açores, sem prejuízo da entrada em vigor de legislação regional sobre a mesma matéria."

3 - A iniciativa consiste num ato normativo de caráter meramente repetitivo e não inovador?

Sim ONão ^

Nota: Em caso de resposta afirmativa o preenchimento da ficha encontra-se concluído.

Clique oit toque aqui piua introduzir texto.

4 - Previsão.de resultados a alcançar e valoração do impacto de gênero

Categorias / Indicadores
Avaliação Valoração

Sim Não N/A Positivo Neutro Negativo

1 Direitos:

I.l

0 projetoou a propostade lei afetaráos direitos
das mulheres ou dos homens de forma direta ou
indireta?

• X • • X •

Notas: Clique ou loque aqui p;ua introduzir texto.

2 Acesso:

2.1
0 número de homens e mulheres que beneficiam
da aplicação da lei é igual? X • • • X •

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto.

2.2
A lei permiteque os homense mulheresparticipem
de igual modo? X • • • X •

Notas: Clique ou loque aqui para introduzir íe.xto.

3 Recursos:

3.1

Homens e mulheres têm o mesmo acesso aos

recursos (tempo, financeiros, informação)
necessários para poderem beneficiar da aplicação
da lei?

X • • • X •

Notas: Clique ou loque aqui para introduzir texto.

3.2
A lei promove uma distribuição igualde recursos
entre homens e mulheres?

X • • • X •

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto.

4 Normas e Valores:

4.1

Caso a lei entre em vigor, os estereótipos de
gênero, bemcomo as normas e valores sociais e
culturais, irão afetar homens e mulheres de forma
diferente?

• X • • X •



Clique ou loque aqui para iiurodu/.ir lexio.

Notas: Clique ou loqueaqui para in(rodu/-)r ic.xu).

4.2

Os estereótipos e certos valores serão uma barreira
para mulheres ou homens quando tentarem
maximizar os beneficies que lhes são concedidos
pela lei?

• X • • X •

Notas: Clique 011 toqueaqui para introduzirtexio.

Totais: 4 3 0 0 7 0

5 - Conclusão/propostas de melhoria

A presente iniciativa não tem incidência sobre o impacto de gênero.


