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PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

Estabelece medidas para a redução do consumo de produtos de 

utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem 

 

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, na economia circular, quase todos os produtos 

condenados ao lixo podem renascer para uma segunda vida. 
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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. 
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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 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. 

Foi ouvido o Conselho Regional do Ambiente e do Desenvolvimento 

Sustentável (CRADS). 

Assim, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 227.º da Constituição da 

República Portuguesa, da alínea f) do artigo 88.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o Governo Regional 

apresenta à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a seguinte 

proposta de decreto legislativo regional: 
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CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito 

1 – O presente diploma estabelece 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. 

2 – O presente diploma transpõe, ainda, 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. 

Artigo 2.º 

Definições 

Para efeitos do presente diploma, entende-se por: 

a) «Atividade de alojamento», a atividade que se destina a prestar serviços 

de alojamento temporário, nomeadamente empreendimentos turísticos e 

estabelecimentos de alojamento local; 

b) «Atividade de comércio a retalho», a atividade de revenda ao consumidor 
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final, incluindo profissionais e institucionais, de bens novos ou usados, tal 

como são adquiridos, ou após a realização de algumas operações associadas 

ao comércio a retalho, tais como a escolha, a classificação e o 

acondicionamento, desenvolvida dentro ou fora de estabelecimentos de 

comércio, em feiras, mercados municipais, de modo ambulante, à distância, 

ao domicílio e através de máquinas automáticas; 

c) «Atividade de restauração ou de bebidas», a atividade que se destina a 

prestar serviços de alimentação ou de bebidas e cafetaria, em 

estabelecimento próprio ou em outros locais; 

d) «Atividade não sedentária», a atividade de comércio ou de prestação de 

serviços em que a presença do comerciante, ou do prestador, no local onde 

aquela se realiza, não reveste um carácter fixo e permanente, 

independentemente de ser realizada em instalações fixas ou em unidades 

móveis ou amovíveis, nomeadamente em mercados, feiras, exposições, 

recintos desportivos ou de espetáculos, arraiais e outros divertimentos ou 

eventos públicos, ou em quaisquer outros espaços; 

e) «Bebida», a substância ou mistura de substâncias, no estado líquido, 

especificamente preparada para o consumo humano, por ingestão; 

f) «Bebida alcoólica», a bebida que, por fermentação, destilação ou adição, 

apresente um título alcoométrico volúmico total superior a 0,5% vol.; 

g) «Embalagem», todos e quaisquer produtos feitos de materiais de qualquer 

natureza e utilizados para conter, proteger, movimentar, manusear, entregar 

e apresentar mercadorias, tanto matérias-primas como produtos 

transformados, desde o produtor ao utilizador ou consumidor, incluindo todos 

os artigos descartáveis utilizados para os mesmos fins; 
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h) «Embalagem compósita», a embalagem constituída por duas ou mais 

camadas de materiais diferentes, que não podem ser separadas manualmente 

e que formam uma unidade única e integral, que consiste num recipiente 

interior e num invólucro exterior, e que pode ser enchida, armazenada, 

transportada e esvaziada como tal; 

i) «Embalagem não reutilizável», a embalagem que não é reutilizável nos 

termos da alínea k); 

j) «Embalagem de venda ou embalagem primária», a embalagem concebida 

de modo a constituir uma unidade de venda para o utilizador ou consumidor 

final no ponto de compra; 

k) «Embalagem reutilizável», a embalagem que tenha sido concebida e 

projetada para cumprir múltiplas rotações no seu ciclo de vida, é enchida de 

novo ou reutilizada para o mesmo fim para que foi concebida; 

l) «Introdução no consumo», a aquisição, a um produtor com sede ou 

estabelecimento estável na Região Autónoma dos Açores, bem como a 

aquisição a um produtor ou fornecedor com sede ou estabelecimento estável 

fora da Região Autónoma dos Açores, e a importação; 

m) «Operador económico», a parte que promove a introdução do produto no 

consumo, nomeadamente fabricantes, transformadores, embaladores, 

importadores, distribuidores, fornecedores e vendedores; 

n) «Plástico», um material composto de um polímero na aceção do n.º 5 do 

artigo 3.º do Regulamento (CE) 1907/2006, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 18 de dezembro de 2006, ao qual podem ter sido acrescentados 

aditivos ou outras substâncias e que pode funcionar como principal 

componente estrutural de produtos finais, com exceção dos polímeros 
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naturais que não tenham sido quimicamente modificados; 

o) «Produto de utilização única», o produto que não é concebido, projetado 

ou colocado no mercado para perfazer múltiplas rotações no seu ciclo de vida, 

mediante a sua reutilização para o mesmo fim para que foi concebido; 

p) «Plástico oxodegradável», materiais de plástico que incluem aditivos que, 

através da oxidação, conduzem à fragmentação do material de plástico em 

microfragmentos ou à sua decomposição química; 

q) «Saco de plástico», espécie de bolsa cujo componente estrutural principal 

é plástico, com ou sem pega e aberto numa das extremidades, que é 

disponibilizado ao consumidor para embalagem ou transporte de produtos; 

r) «Saco de plástico leve», o saco de plástico com espessura inferior a 50 

mícron (µm); 

s) «Saco de plástico muito leve», o saco de plástico com uma parede de 

espessura inferior a 15 µm. 

Artigo 3.º 

Sensibilização ambiental 

O departamento do Governo Regional com competência em matéria de 

ambiente deve promover medidas de sensibilização destinadas a informar e 

incentivar os operadores económicos, os estabelecimentos e os consumidores 

à prática de comportamentos responsáveis em matéria ambiental, visando-se 

a redução da produção de resíduos provenientes das atividades e produtos 

abrangidos pelo presente diploma, designadamente os produtos de utilização 

única. 
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CAPÍTULO II 

Medidas de redução do consumo de produtos de utilização única 

SECÇÃO I 

Proibição de colocação no mercado 

Artigo 4.º 

Produtos de plástico de utilização única 

1 – É proibida a colocação, no mercado regional, dos seguintes produtos de 

plástico de utilização única: 

a) Cotonetes, exceto se forem abrangidos pelo âmbito de aplicação do 

Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, na sua redação em vigor; 

b) Talheres, designadamente garfos, facas, colheres e pauzinhos; 

c) Pratos;  

d) Palhas, exceto se forem abrangidas pelo âmbito de aplicação do Decreto-

Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, na sua redação em vigor; 

e) Agitadores de bebidas; 

f) Varas concebidas para serem fixadas a balões, e que os prendam, à exceção 

de balões para utilização industrial ou outras utilizações e aplicações 

profissionais, que não sejam distribuídos a consumidores, incluindo os 

mecanismos dessas varas; 
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g) Recipientes para alimentos feitos de poliestireno, expandido, ou seja, 

recipientes como caixas, com ou sem tampa, com as utilizações seguintes: 

 i) Utilizados para conter alimentos destinados ao consumo imediato, 

tanto no local como para levar; 

 ii) Utilizados para conter alimentos tipicamente consumidos a partir do 

recipiente; e 

 iii) Utilizados para conter alimentos prontos a consumir sem preparação 

suplementar, ou seja, sem cozinhar, cozer ou aquecer. 

h) Recipientes para bebidas feitos de poliestireno expandido, incluindo as suas 

cápsulas e tampas; 

i) Copos para bebidas feitos de poliestireno expandido, incluindo as suas 

coberturas e tampas. 

2 – Na alínea g) do número anterior, incluem-se os recipientes para alimentos 

utilizados na restauração rápida ou que contenham qualquer outro tipo de 

refeição pronta para consumo imediato, excetuando os recipientes para 

bebidas, os pratos e os sacos e invólucros que contenham alimentos. 

Artigo 5.º 

Plásticos oxodegradáveis 

É proibida a colocação, no mercado regional, de qualquer produto cujo 

componente estrutural principal seja plástico oxodegradável. 
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SECÇÃO II 

Sacos de plástico 

Artigo 6.º 

Proibição à disponibilização de sacos de plástico 

1 – Nos estabelecimentos e outros locais onde se realizem atividades de 

comércio a retalho, é proibida a disponibilização ao consumidor de sacos de 

plástico de utilização única para embalagem primária de produtos vendidos a 

granel, com exceção da carne, peixe e seus derivados. 

2 – Os estabelecimentos a que se refere o número anterior devem promover 

a disponibilização ao consumidor, no local de venda, de alternativas de 

embalagem para os produtos a granel. 

Artigo 7.º 

Taxa sobre sacos de plástico 

1 – Sobre cada saco de plástico disponibilizado ao consumidor nos 

estabelecimentos e outros locais onde se realizem atividades de comércio a 

retalho e de restauração ou de bebidas, incluindo atividades não sedentárias, 

com exceção de saco de plástico que se destine a servir de embalagem 

primária de carne, peixe e seus derivados e de saco de plástico reutilizável 

isotérmico ou em ráfia sintética, incide uma taxa no valor de € 0,10, a qual 

constitui receita própria da Região Autónoma dos Açores. 

2 — A taxa cobrada ao consumidor, nos termos do número anterior, é 

obrigatoriamente discriminada na fatura emitida, através da designação de 
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«Taxa sobre sacos de plástico», devendo a fatura indicar expressamente o 

número de unidades disponibilizadas ao consumidor. 

3 — A discriminação da taxa referida no número anterior deve constar na 

fatura de forma autónoma, sendo, obrigatoriamente, separada do eventual 

preço de venda do respetivo saco de plástico, não incidindo sobre a mesma o 

imposto sobre o valor acrescentado, doravante designado por IVA. 

4 — As pessoas singulares ou coletivas que exerçam alguma das atividades 

referidas no n.º 1, devem submeter, através de formulário eletrónico a 

disponibilizar, em plataforma específica, pela Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos dos Açores, até ao último dia do mês de 

fevereiro de cada ano, os dados referentes ao ano civil anterior, 

nomeadamente as quantidades de sacos de plástico adquiridos e distribuídos 

aos consumidores, incluindo os isentos, acompanhados de cópia dos 

documentos contabilísticos que demonstrem as quantidades declaradas. 

5 — O apuramento da contribuição devida é efetuado pelo departamento do 

Governo Regional com competência em matéria de finanças, com base nos 

dados a que se refere o número anterior. 

6 — O documento de liquidação é emitido pelo departamento do Governo 

Regional com competência em matéria de finanças no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data de receção dos dados referidos no n.º 4. 

7 — O pagamento do documento referido no número anterior é efetuado até 

31 de maio de cada ano, junto do departamento do Governo Regional com 

competência em matéria de finanças, a quem compete as demais atividades 

e prerrogativas necessárias à efetivação do seu cumprimento. 
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Artigo 8.º 

Publicidade e sensibilização em sacos de plástico 

1 — É proibida a inserção de publicidade em sacos de plástico leves e 

ultraleves, com exceção do logótipo ou denominação comercial ou social do 

estabelecimento que fornece o saco, em área não superior a 20% da sua 

superfície total. 

2 — A inserção de mensagens publicitárias em sacos de plástico com 

espessura igual ou superior a 50 μm deve respeitar as normas legais e 

princípios vigentes em matéria de publicidade, nomeadamente de licitude, 

identificabilidade, veracidade e respeito pelos direitos do consumidor. 

3 — É obrigatória a inserção de uma mensagem de sensibilização, no âmbito 

da prevenção da produção de resíduos, em todos os sacos de plástico que 

contenham publicidade ou a inscrição do logótipo ou denominação comercial 

ou social do estabelecimento, com exceção dos sacos de plástico reutilizáveis 

isotérmicos ou em ráfia sintética. 

4 — A mensagem de sensibilização referida no número anterior, pode ser 

escrita ou gráfica, e deve respeitar os instrumentos de planeamento e os 

princípios da prevenção e gestão de resíduos aplicáveis na Região Autónoma 

dos Açores. 

5 – Sem prejuízo da utilização de mensagens de sensibilização previamente 

definidas, a aprovar por despacho do membro do Governo Regional com 

competência em matéria de ambiente, a mensagem de sensibilização referida 

nos números anteriores deve ser aprovada pelo departamento do Governo 

Regional com competência em matéria de ambiente. 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

GOVERNO REGIONAL 

 

Página 13 de 22 

 

6 — A área ocupada pela mensagem de sensibilização não pode ser inferior a 

20% da superfície total do saco de plástico, ou da área ocupada pela inserção 

publicitária e pelo logótipo ou denominação comercial ou social do 

estabelecimento, quando estes sejam superiores a 20% da superfície total do 

saco. 

7 — Para efeitos do presente artigo, na determinação da superfície total do 

saco de plástico não são consideradas as áreas dos foles e das pegas. 

SECÇÃO III 

Embalagens de bebidas 

Artigo 9.º 

Proibição à disponibilização de embalagens de plástico 

Nos estabelecimentos e outros locais onde se realizem atividades de 

restauração ou de bebidas e de alojamento, incluindo as atividades não 

sedentárias com espaço para consumo, é proibida a disponibilização, para 

consumo no local, de bebidas acondicionadas em embalagens não 

reutilizáveis, cujo componente estrutural principal seja plástico. 

Artigo 10.º 

Restrições à colocação no mercado de embalagens de plástico 

1 – Só podem ser colocados no mercado regional os recipientes de plástico de 

utilização única para bebidas com capacidade inferior a três litros, ou seja, 

recipientes utilizados para conter líquidos, como garrafas e embalagens 

compósitas para bebidas, incluindo as suas cápsulas e tampas, caso essas 
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cápsulas e tampas permaneçam fixadas aos recipientes, durante a fase de 

utilização prevista no produto. 

2 – Excluem-se do previsto número anterior os recipientes seguintes: 

a) Os recipientes para bebidas de vidro ou de metal que tenham cápsulas e 

tampas feitas de plástico; 

b) Os recipientes para bebidas destinados e utilizados para os alimentos para 

fins medicinais específicos, na aceção da alínea g) do artigo 2.º do 

Regulamento (UE) n.º 609/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 

de junho de 2013, que estejam na forma líquida. 

3 – Para efeitos do presente artigo, considera-se que as cápsulas e as tampas 

de metal com juntas de plástico não são de plástico. 

4 – Presume-se que os produtos de plástico de utilização única a que se refere 

o n.º 1 estejam em conformidade com as normas harmonizadas relativas a 

esta matéria, na aceção do Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, ou com a parte delas que 

lhes é aplicável, bem como com as que vierem a ser publicadas a nível da 

União Europeia. 
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SECÇÃO IV 

Outros produtos de plástico de utilização única 

Artigo 11.º 

Proibição da disponibilização de louça de plástico 

1 — Nos estabelecimentos e outros locais onde se realizem atividades de 

comércio a retalho, de alojamento, de restauração ou de bebidas, incluindo 

as atividades não sedentárias, é proibida a disponibilização de pratos, tigelas, 

caixas ou cuvetes e copos, incluindo as respetivas coberturas ou tampas, bem 

como colheres, garfos, facas, pauzinhos ou varetas, palhinhas e agitadores, 

cujo componente estrutural principal seja plástico e que, pelas suas 

características, se destinem a utilização única. 

2 – Nas situações em que o consumo de alimentos ou bebidas ocorra em 

contexto clínico ou hospitalar com especiais indicações clínicas, é permitida a 

utilização de louça de plástico de utilização única, nos termos referidos nas 

respetivas indicações clínicas. 

3 – Em contexto de emergência social e, ou, humanitária, ou quando estejam 

em causa matérias de saúde pública, é permitida a utilização de louça de 

plástico de utilização única para consumo de alimentos ou bebidas, mediante 

despacho do membro do Governo Regional com competência em matéria de 

ambiente, após emissão de parecer favorável da autoridade de saúde, da 

proteção civil, ou do departamento do Governo Regional com competência em 

matéria de solidariedade social. 
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Artigo 12.º 

Restrições ao acondicionamento de produtos alimentares e refeições 

prontas a consumir 

1 — Nos estabelecimentos e outros locais onde se realizem atividades de 

comércio a retalho, de alojamento, de restauração ou de bebidas, incluindo 

as atividades não sedentárias, em que sejam vendidos produtos alimentares 

ou refeições prontas a consumir, nos regimes de adquirir e levar ou com 

entrega ao domicílio, incluindo as atividades não sedentárias, é proibido 

proceder ao agrupamento ou acondicionamento de produtos alimentares ou 

refeições em caixas ou cuvetes e copos de utilização única, cujo componente 

estrutural principal seja plástico, incluindo as respetivas coberturas ou 

tampas. 

2 — Os estabelecimentos e outros locais abrangidos pelo disposto no número 

anterior, são obrigados a aceitar que os seus clientes utilizem os seus próprios 

recipientes. 

3 — Para efeitos do número anterior, os clientes são responsáveis por 

assegurar que as suas embalagens não são suscetíveis de colocar em risco a 

segurança alimentar, devendo apresentar-se adequadamente limpas e 

higienizadas e ser adequadas ao acondicionamento e transporte do produto a 

ser adquirido. 

4 – Os estabelecimentos e outros locais referidos no n.º 1 podem recusar a 

utilização de embalagens que considerem ser suscetíveis de provocar 

deterioração dos alimentos e, ou, representar um risco de contaminação. 
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Artigo 13.º 

Requisitos de marcação 

1 – Podem ser colocados no mercado regional, caso cumpram as disposições 

de marcação referidas no presente artigo, os produtos de plástico de utilização 

única referidos nas alíneas seguintes: 

a) Pensos, tampões higiénicos e tampões com aplicador; 

b) Toalhetes húmidos, ou seja, toalhetes pré-humedecidos para higiene 

pessoal e para uso doméstico; 

c) Produtos do tabaco com filtro e filtros comercializados para uso em 

combinação com produtos do tabaco; e 

d) Copos para bebidas. 

2 – Os produtos de plástico de utilização única referidos no número anterior 

devem ostentar na sua embalagem, ou no próprio produto, uma marcação 

visível, claramente legível e indelével, a qual deve conter as informações 

seguintes, destinadas aos consumidores: 

a) As opções adequadas de gestão dos resíduos para o produto ou os meios 

de eliminação de resíduos a evitar para esse produto, em consonância com a 

hierarquia da gestão dos resíduos; e 

b) A presença de plástico no produto e o consequente impacto ambiental 

negativo da deposição de lixo em espaços públicos, ou de outros meios 

inadequados de eliminação de resíduos do produto. 
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3 – As regras sobre especificações de marcação a que se referem os números 

anteriores, são estabelecidas pelo Regulamento de Execução (UE) 2020/2151 

da Comissão, de 17 de dezembro de 2020. 

4 – O disposto no presente artigo não prejudica a disponibilização no mercado 

regional dos produtos referidos no n.º 1, sem a marcação referida, quando 

tenham sido colocados no mercado regional em data anterior à entrada em 

vigor do presente diploma. 

CAPÍTULO III 

Medidas de promoção da reutilização e reciclagem 

Artigo 14.º 

Separação de resíduos 

1 —  Nos estabelecimentos e outros locais onde se realizem atividades de 

comércio a retalho, de alojamento e de restauração ou de bebidas, incluindo 

atividades não sedentárias, é obrigatória a separação dos resíduos de 

embalagens cujo componente estrutural principal seja papel, cartão, plástico, 

vidro e metal, bem como o seu encaminhamento para destino final adequado, 

de forma a promover a reciclagem.  

2 — Os estabelecimentos e outros locais abrangidos pelo disposto no número 

anterior são obrigados à separação e encaminhamento para reciclagem de 

cápsulas de café, leite ou infusões, de utilização única, cujo componente 

estrutural principal seja em plástico ou metal. 

3 — Quando exista recolha de biorresíduos, os estabelecimentos ou outros 

locais abrangidos pelo disposto nos números anteriores, ficam obrigados a 
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realizar a separação destes em recipientes próprios e a assegurar o seu 

encaminhamento para destino adequado de valorização. 

Artigo 15.º 

Sistema de depósito de embalagens não reutilizáveis de bebidas 

O Governo Regional deve implementar, em termos a definir por portaria do 

membro do Governo Regional com competência em matéria de ambiente, um 

sistema de depósito de embalagens não reutilizáveis de bebidas, de forma a 

garantir a respetiva reciclagem. 

CAPÍTULO IV 

Disposições finais 

Artigo 16.º 

Execução e fiscalização 

1 — Aos departamentos do Governo Regional com competência em matéria 

de ambiente e finanças compete, nas respetivas áreas de atuação, a adoção 

das medidas administrativas e regulamentares necessárias à efetivação do 

disposto no presente diploma. 

2 — Sem prejuízo das competências legalmente atribuídas a outras entidades, 

a fiscalização do cumprimento das medidas constantes do presente diploma 

incumbe aos serviços inspetivos da administração regional autónoma com 

competência em matéria de ambiente e de atividades económicas. 
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Artigo 17.º 

Ilícitos 

1 — A prestação de falsas declarações, bem como a falta ou atraso na entrega 

das declarações ou da liquidação dos montantes devidos pelas taxas previstas 

no presente diploma, constitui infração punível nos termos do Regime Geral 

das Infrações Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de junho, na 

sua redação em vigor. 

2 – Constitui contraordenação ambiental leve, nos termos do disposto na Lei 

Quadro das Contraordenação Ambientais, aprovada pela Lei n.º 50/2006, de 

29 de agosto, na sua redação em vigor, a prática das infrações seguintes: 

a) A colocação no mercado regional de produtos em violação do disposto nos 

artigos 4.º e 5.º; 

b) O incumprimento das medidas previstas no artigo 6.º; 

c) A violação do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 7.º;  

d) A violação do disposto no artigo 8.º; 

e) A violação do disposto no artigo 9.º; 

f) A violação do disposto no n.º 1 do artigo 10.º; 

g) A violação do disposto no n.º 1 do artigo 11.º; 

h) A violação do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 12.º; 

i) A violação do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 13.º; 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

GOVERNO REGIONAL 

 

Página 21 de 22 

 

j) O incumprimento das obrigações previstas no artigo 14.º. 

3 —  A instrução dos processos de contraordenação, e a aplicação das coimas 

previstas no número anterior, competem ao serviço inspetivo da 

administração regional autónoma com competência em matéria de ambiente, 

e ao seu dirigente máximo, respetivamente. 

Artigo 18.º 

Normas transitórias 

Os sacos de plástico que não estejam de acordo com as regras de publicidade 

e sensibilização a que se refere o artigo 8.º, podem continuar a ser utilizados 

até serem esgotados, devendo a quantidade existente, no final de cada ano, 

ser declarada no formulário a que se refere o n.º 4 do artigo 7.º. 

Artigo 19.º 

Norma revogatória 

É revogado, com efeitos à data a que se refere a alínea b) do artigo seguinte, 

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. 

Artigo 20.º 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, sem 

prejuízo da sua concretização gradual, nos termos seguintes: 
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a) As medidas previstas no artigo 14.º produzem efeitos a partir do primeiro 

dia do terceiro mês subsequente à data de entrada em vigor do presente 

diploma; 

b) As medidas previstas nos artigos 6.º a 9.º produzem efeitos a partir de 1 

de junho de 2023; 

c) As medidas previstas no artigo 10.º produzem efeitos a partir de 1 de julho 

de 2024. 

 

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Vila do Porto, em 1 de 

dezembro de 2021.  

 

O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL 

 

 

JOSÉ MANUEL BOLIEIRO 
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RELATÓRIO DA CONSULTA ÀS ENTIDADES  

 

Com objetivo de dar cumprimento 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 no que diz respeito à redução do consumo de sacos de plástico leves e da 

transposição parcial da 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, foi elaborada 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, abreviadamente designado por proposta de DLR 

PUU. 

Assim e dada a relevância dos assuntos abordados no diploma procedeu-se à consulta 

das entidades com envio do pedido de contributos de acordo com o seguinte calendário: 

• 8 de abril de 2021 – remeteu-se ofício de consulta, com prazo de resposta de 10 

dias consecutivos; 

• 16 de abril de 2021 – prorrogação do prazo de resposta por mais 10 dias 

consecutivos; 

• 27 de abril de 2021 - após informação da Alfândega de que a entidade 

competente para emitir parecer é a Direção de Serviços dos Impostos Especiais 

sobre o Consumo e Imposto, foi solicitado parecer a esta direção de Serviços da 

Autoridade Tributaria, pelo prazo de 20 dias consecutivos; 

• 28 de abril 2021 – término do prazo para emissão de pareceres; 

• 17 de maio de 2021 – término do prazo para emissão do parecer da Direção de 

Serviços dos Impostos Especiais sobre o Consumo e Imposto. 

 

Foram consultadas as seguintes entidades: 

Entidade  Parecer  

Departamento do GRA com competência em matéria de 
finanças (DROT) 

Com 
observações 

Autoridade tributária (AT) 
Com 
observações (1) 
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Alfândega  
Com 
observações 

Direção de Serviços dos Impostos Especiais sobre o Consumo 
e Imposto sobre Veículos (DSIECIV) 

Sem 
Observações 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos 
Açores (ERSARA) 

Com 
observações 

Inspeção Regional do Ambiente (IRA) 
Com 
observações 

Inspeção Regional das Atividades Económicas (IRAE) 
Sem 
Observações 

Câmara do Comércio e Indústria dos Açores (CCIA) 
Com 
observações 

Associação de Consumidores da Região dos Açores (ACRA) 
Com 
observações 

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

Com 
observações 

Probeb (2) 
Com 
observações 

CENTROMARCA – Associação Portuguesa de Empresas de 
Produtos de Marca (2) 

Com 
observações 

(1) Resposta receciona a 18 de maio de 2021, após o prazo estabelecido 

(2) As entidades não foram consultadas, mas remeteram contributos voluntariamente  

 

No que diz respeito às entidades DSIECIV e IRAE, foram efetuados reforços no sentido 

de obter os seus pareceres, sem sucesso. Porém a AT (consultada a 8 de abril) remeteu 

o seu parecer a 18 de maio, emitindo as suas considerações sobre a cobrança da taxa 

ECO-EMB. Desta forma apenas fica por obter parecer da IRAE, que teria um importante 

contributo no que diz respeito às questões da segurança alimentar, que poderão ter 

implicações no âmbito do diploma. 

De referir, que destacam-se os pareceres da ACRA, CCIA e AHRESP, por colocarem 

questões e dúvidas mais complexas. Desta forma deverá ser equacionada a realização 

de reuniões em separado com cada uma das entidades, de forma a compreender melhor 

as suas questões e melhor esclarece-las.  

De seguida é efetuada uma compilação dos pareceres remetidos bem como a proposta 

de resposta a cada uma das observações e sugestões específicas. 

Carece de decisão superior as seguintes questões: 

1. Comentário da AHRESP ao artigo 10.º (pág. 10) – Coloca-se à consideração 

superior a avaliação da questão relativa a prazos de adaptação do diploma. 

Poder-se-á alterar a alínea b) ao artigo 19.º para: As medidas previstas nos 



 PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL | PRODUTOS DE UTILIZAÇÃO ÚNICA (PUU)  

 

 

3 

artigos 4.º ao 10.º produzem efeitos 6 meses após a publicação do presente 

diploma. 

2. Comentário da AHRESP ao artigo 11.º (pág. 11) – Coloca-se à consideração 

superior alterar a situação prevista no ponto 2 do referido artigo, de obrigatória 

para opcional. De referir que a Diretiva não impõe esta questão, no entanto a 

legislação nacional já prevê esta obrigação. Este é um assunto que poderá ter 

implicações ao nível da segurança alimentar. 

3. Comentário da ERSARA ao n.º 1 do artigo 6.º (pág. 21) – É uma questão a 

decidir superiormente com o Departamento na área de finanças e tendo em 

conta a redução da receita da Região, sendo que o valor provisório de 2020 foi 

de aproximadamente 326 mil euros. Considera-se que efetivamente seria de 

todo o interesse que as taxas ambientais, revertessem para ações ambientais, 

como já existiu no passado através do Fundo Ambiental. 

4. Comentário da CCIA ao artigo 9.º (pág. 28) – Referem que a taxa provocará 

um aumento significativo no preço final de bens na Região. No ato do consumo 

efetivamente vai aumentar o custo das embalagens de bebidas não reutilizáveis, 

no entanto no artigo 14.º está previsto um sistema de depósito em que o 

consumidor será ressarcido do todo (ou parte) do valor, com o depósito da 

embalagem nas máquinas de reserve vending. Coloca-se à consideração 

superior a hipótese de ser devolvido o total da taxa paga, com a devolução da 

embalagem nas máquinas. 

5. Comentário da DROT ao artigo 9.º (pág. 30) – Existem preocupações 

associadas à cobrança das taxas e em matéria fiscal, já que é preciso 

estabelecer formas de controlo das embalagens sujeitas a taxa (no caso da 

cobrança do IABA (que é menos abrangente), existe um controlo nos 

entrepostos fiscais onde é cobrado o IABA e a atual ECOL-EMB), bem como 

definir e esclarecer alguns dos aspetos financeiros do sistema a implementar. 

6. Comentário da AT ao artigo 9.º (pág. 32) – Apresentam duas alternativas para 

cobrança da ECO-EMB. À consideração superior qual das hipóteses a adotar.
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IRA 
  Data: 19 de abril de 2021 

Capítulo/Artig
o 

Designação n.º Observação Sugestões Específicas Resposta 

Capítulo I Disposições gerais         

Artigo 4.º Plásticos oxodegradáveis   
Desnecessária a numeração uma vez que o artigo trata 
de um requisito único. 

Eliminar numeração. 
A observação foi tida em 
consideração 

Capítulo II 
Medidas de redução do 
consumo de produtos de 
utilização única 

        

Secção I  Sacos de Plástico         

Artigo 6.º Taxa sobre saco de plástico 1 

Não existe contraordenação para o incumprimento das 
obrigações previstas no n.º 4 (submissão de declaração 
até final do mês de fevereiro). No entanto, parece-nos 
que esta obrigação integra a previsão do n.º 1, do art. 
16.º, punível nos termos do Regime Geral das Infrações 
Tributárias. 

  
A observação foi tida em 
consideração 

Artigo 7.º 
Publicidade e sensibilização em 
sacos de plástico 

1 
O n.º 6 não contém qualquer obrigação passível de 
contraordenação.  

Em vez que cominar todo 
o artigo com 
contraordenação leve, 
restringir a cominação aos 
números 1 a 5. 

A observação foi tida em 
consideração 

Secção III 
Outros produtos de plástico de 
utilização única 

        

Artigo 10.º 
Proibição da disponibilização de 
louça de plástico 

1 

Os números 2 e 3, salvo melhor opinião, não precisam de 
coima. Se não estiverem reunidos os requisitos para as 
exceções ali previstas considera-se violado o disposto no 
n.º 1. 

Em vez que cominar todo 
o artigo com 
contraordenação leve, 
restringir a cominação ao 
número 1. 

A observação foi tida em 
consideração 

3   

Sugere-se que onde se lê 
“(…), mediante despacho 
do departamento do 
Governo Regional com 
competência em matéria 
de ambiente, (…)” se leia 
“(…), mediante despacho 
do membro do Governo 

A observação foi tida em 
consideração 
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Regional com 
competência em matéria 
de ambiente, (…)” 

Artigo 11.º 
Restrições ao acondicionamento 
de produtos alimentares e 
refeições prontas a consumir 

  

A coima prevista para o n.º 3 será, salvo melhor opinião, 
aplicável aos clientes por não assegurarem as devidas 
condições da embalagem. No entanto, a verificação do 
cumprimento destes requisitos foi atribuída ao 
estabelecimento, que pode recusar as embalagens que 
não reúnam as devidas condições. 

Em vez que cominar todo 
o artigo com 
contraordenação leve, 
restringir a cominação aos 
números 1 e 2. 

A observação foi tida em 
consideração 

CAPÍTULO III 
Medidas de promoção da 
reutilização e reciclagem 

        

Artigo 14.º 
Sistema de depósito de 
embalagens não reutilizáveis de 
bebidas 

3 

A coima atribuída a este artigo referir-se-á apenas ao 
incumprimento do dever de assegurar um incentivo ao 
consumidor pelo ato de devolução de embalagens não 
reutilizáveis, caso os estabelecimentos disponibilizem 
equipamentos para esse efeito. 

  

Confirma-se que o 
incumprimento se refere 
apenas ao dever de 
assegurar o incentivo ao 
consumidor. Os 
estabelecimentos não são 
obrigados a disponibilizar 
equipamentos de 
depósito. 

4 
Não se vislumbra a utilidade de cominar o incumprimento 
do disposto no n.º 4 do artigo 14.º, pelo que propõe-se a 
eliminação da referida contraordenação. 

  
A observação foi tida em 
consideração 

Capítulo IV Disposições finais         

Artigo 16.º Ilícitos 2 

Verificamos uma incorreção no n.º 2, do art. 16.º, da 
proposta de diploma, que estatui que a coima para a 
infração quando praticada por pessoa coletiva, em caso 
de negligência, tem como mínimo 5.000,00 (cinco mil 
euros), sendo tal valor de 2.000,00 (dois mil euros). 
Entendemos que é desnecessário colocar o montante 
das coimas aplicáveis. Basta tipificá-las como 
contraordenações leves puníveis nos termos da LQCA. 
Desta forma o diploma não ficará desatualizado caso 
haja alterações na LQCA. 
Ficaria mais claro se as contraordenações fossem 
elencadas por alíneas, uma para cada artigo. 
Na redação proposta foram incorporadas as alterações 
sugeridas anteriormente (assinaladas a vermelho). 

Redação proposta: 
2 – Constitui 
contraordenação 
ambiental leve, nos 
termos do disposto na Lei 
Quadro das 
Contraordenação 
Ambientais, aprovada 
pela Lei n.º 50/2006, de 
29 de agosto, a prática 
das seguintes infrações: 
a) A colocação no 
mercado Regional de 
produtos em violação do 
disposto no artigo 4.º; 
b) O incumprimento das 

A observação foi tida em 
consideração nos termos 
referidos nos pontos 
anteriores. 
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medidas previstas nos 
números 1 e 2 do artigo 
5.º; 
c) A violação do disposto 
nos números 2 a 3 do 
artigo 6.º;  
d) A violação do disposto 
nos números 1 a 5 do 
artigo 7.º; 
e) A violação do disposto 
no artigo 8.º; 
f) A violação do disposto 
no número 2 do artigo 9.º; 
g) A violação do disposto 
no número 1 do artigo 
10.º; 
h) A violação do disposto 
nos números 1 e 2 do 
artigo 11.º; 
i) O incumprimento das 
obrigações previstas no 
artigo 12.º; 
j) O incumprimento das 
obrigações previstas no 
artigo 13.º; 
k) O incumprimento do 
dever de assegurar um 
incentivo ao consumidor 
pelo ato de devolução de 
embalagens não 
reutilizáveis, nos termos 
previstos no n.º 3 do 
artigo 14.º. 
(eliminada a CO aplicável 
ao n.º 4 do art. 14º) 

Artigo 17.º Normas transitórias 3 
Lapso de escrita “… em funcionamento a quando da 
entrada em vigor … 

“… em funcionamento 
aquando da entrada em 
vigor …” 

A observação foi tida em 
consideração 

Artigo 18.º Norma revogatória   Lapso de escrita “… com a efeitos …” “… com efeitos …” 
A observação foi tida em 
consideração 
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AHRESP 
  Data: 20 de abril de 2021 

Capítulo/Artig
o 

Designação n.º Observação Sugestões Específicas Resposta 

  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. 
Não obstante, considera-se que é fulcral definir medidas 
bem articuladas, tendo em atenção questões 
relacionadas com a segurança alimentar, a viabilidade 
financeira das empresas e a disponibilização atempada 
de alternativas. 
Atendendo a todo o exposto, é urgente clarificar todas as 
questões supra identificadas, podendo os nossos 
empresários exercer as suas atividades em cumprimento 
da legislação em vigor e com a segurança de quais os 
aspetos concretos que serão devidamente fiscalizados. 

    

Capítulo I Disposições gerais         

Artigo 2.º Definições   

Alínea t) – A Agência Portuguesa do Ambiente alterou a 
designação que constava na Lei nº 77/2019, de 2 de 
setembro, para “Sacos de plástico muito leves”, 
definindo-os como os sacos de plástico com uma parede 
de espessura inferior a 15 mícron. Assim, sugere-se uma 
uniformização da terminologia usada. 

  
A observação foi tida em 
consideração 
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Capítulo II 
Medidas de redução do 
consumo de produtos de 
utilização única 

        

Secção I  Sacos de Plástico         

Artigo 5.º 
Restrições à disponibilização de 
sacos de plástico 

  

Considerando que as alternativas existentes no mercado 
aos sacos de plástico de utilização única são 
normalmente mais dispendiosas e que as empresas de 
restauração e bebidas estão neste momento, e estarão 
no futuro próximo, numa situação económico-financeira 
dramática, sem capacidade de suportar mais e maiores 
custos, será necessário que o Governo Regional conceda 
apoios às nossas empresas, para fazer face a esta 
restrição de disponibilização de sacos de plástico de 
utilização única. 

  

No ponto 1 do artigo 5.º 
foi retirado os 
estabelecimentos onde se 
realizem atividades de 
restauração e ou bebidas, 
uma vez que este sector 
não efetua embalamento 
primário de produtos. 

Artigo 6.º Taxa sobre saco de plástico 1 

O que é proposto no presente Decreto Regional 
representa um custo de contexto gravíssimo para a 
operação das nossas empresas, e que não deve ser 
implementado. 
Desde já, não comentamos o valor da taxa a aplicar, que 
é o mesmo valor que é cobrado no continente, e é um 
custo que é suportado integralmente pelo consumidor. As 
nossas empresas apenas têm que adicionar mais um 
item no seu sistema de faturação, que não é sujeito a 
IVA, conforme é determinado nos números 2 e 3 deste 
artigo 6º. 
No que respeita à cobrança e liquidação desta taxa, é 
que 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 
económico 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 

  

Em comparação com o 
diploma anterior, o setor 
da restauração ou de 
bebidas, incluindo 
atividades não 
sedentárias passam a 
estar abrangidos pela 
obrigatoriedade de cobrar 
a taxa sobre os sacos de 
plástico, nos termos do 
n.º 1 do artigo 6.º. 
Esta taxa é paga pelo 
consumidor e o 
estabelecimento apenas 
transfere o montante 
referente aos sacos 
vendidos para o Governo 
Regional, não trazendo 
custos acrescidos para as 
empresas. As orientações 
na UE vão no sentido da 
cobrança da taxa no 
consumo como é 
efetuado na Região desde 
o início da aplicação da 
legislação. Efetivamente 
no continente Português 
não é feito dessa forma, 
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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. 

situação que será 
alterada, pois a cobrança 
na distribuição desvirtua o 
sistema uma vez que 
aplica taxas a sacos que 
entrarão no consumo por 
anos ou que até poderão 
não entrar.  
Face ao exposto mantem-
se a redação inicial. 

Artigo 7.º 
Publicidade e sensibilização em 
sacos de plástico 

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

  

Esta é uma questão que 
vem do anterior diploma, 
que está aceite e 
normalizada na Região. 
Face ao exposto mantem-
se a redação inicial. 

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. 

  

O Despacho n.º 
2704/2015 publicou as 
mensagens de 
sensibilização aprovadas. 
Foi clarificada a redação 
do ponto 4. 

Secção II Embalagens de bebidas         

Artigo 8.º 
Restrições à disponibilização de 
embalagens de plástico 

  

É necessário clarificar que as embalagens referidas neste 
artigo não incluem os copos para servir bebidas em 
estabelecimentos de restauração e bebidas. 
Ainda assim, as medidas previstas neste artigo são mais 
restritas que o projeto de decreto-lei nacional que 
procede à transposição para a ordem jurídica nacional da 
Diretiva (UE) 2019/904. Este apenas proíbe, a partir de 1 
de julho de 2021, os recipientes para bebidas feitos de 
poliestireno expandido, incluindo as suas cápsulas e 
tampas. 
Paralelamente, temos muitas dúvidas quanto à 
capacidade de abastecimento dos estabelecimentos de 
restauração ou de bebidas em matéria de reutilização, 
até porque todo o esforço dos últimos anos foi 
precisamente o contrário: privilegiar a reciclagem das 
embalagens de bebidas acondicionadas em embalagens 
primárias não reutilizáveis. Prevemos, assim, sérias 

  

Esclarece-se que o 
presente artigo não está a 
impor a utilização de 
embalagens reutilizáveis, 
apenas proíbe a 
disponibilização para 
consumo no local de 
bebidas acondicionadas 
em embalagens de 
plástico. 
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dificuldades de adaptação do setor industrial a esta 
medida, o que pode condicionar os níveis de 
cumprimento dos nossos estabelecimentos. 
Paralelamente, e no que respeita concretamente aos 
estabelecimentos de restauração ou de bebidas, 
recordamos, a este propósito, que o tecido empresarial 
deste setor é constituído por estabelecimentos de muito 
pequena dimensão, com espaços físicos muito limitados, 
logo com uma capacidade de armazenagem muito 
diminuta, pelo que se prevê que esta disposição coloque 
enormes dificuldades na operação diária destes 
estabelecimentos, uma vez que implicará a criação de 
espaços para acondicionamento de embalagens 
primárias reutilizáveis vazias. 
Face a esta medida, e de modo a cumprir o estipulado, 
pode ainda antecipar-se um aumento da atividade das 
operações logísticas, que em algumas situações 
poderiam passar a ter que ser diárias, de modo a 
ultrapassar as dificuldades de manutenção de 
embalagens reutilizáveis vazias, nos estabelecimentos de 
restauração ou de bebidas. Esta situação que 
ambientalmente também não é favorável, com o aumento 
da emissão de dióxido de carbono, prevê outras 
dificuldades, como as relacionadas com os horários de 
cargas e descargas, por exemplo no centro das cidades. 

Secção III 
Outros produtos de plástico de 
utilização única 

        

Artigo 10.º 
Proibição da disponibilização de 
louça de plástico 

1 

Ponto 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. 
A entrada em vigor destas restrições, ainda que apenas 
para janeiro de 2022, 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 

  

Ponto 1 
A Diretiva refere que 
devem ser tomadas 
medidas para a redução 
do consumo de plástico 
de utilização única. A Lei 
Nacional refere que em 
todos os 
estabelecimentos, outros 
locais e atividades não 
sedentárias do sector da 
restauração e/ou de 
bebidas deve ser utilizada 
loiça reutilizável (pratos, 
copos, palhetas, 
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períodos de transição suficientemente alargados para 
que seja possível escoar os seus stocks de produtos 
armazenados. 
É também necessário esclarecer o que se entende por 
"componente estrutural principal". A este propósito, 
destaca-se 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, pelo que não é aceitável que o 
Governo Regional venha agora a impor essa restrição. 
Sugerimos, assim, que a redação seja reformulada no 
sentido de acautelar estas dificuldades, não só de 
disponibilização de embalagens, e também de existência 
de stocks, mas também o que está estabelecido na 
Diretiva (UE) 2019/904. 
Por último, é preciso clarificar o que se entende por "para 
consumo respetivo". Estamos a falar de consumo no 
local? 
Ponto 2 – É necessário clarificar o que se entende por 
“especiais indicações clínicas”. Quem as define ou 
decreta? 

palhinhas, tigelas, 
talheres, etc.)  
A Região tem autonomia 
para legislar tendo em 
conta as suas 
características de 
insularidade e fragilidade 
ambiental.  
 
De forma a não criar 
dúvidas retirou-se a 
referência "para consumo 
respetivo" uma vez que o 
que se pretende é a 
proibição da 
disponibilização. 
 
Quanto à questão relativa 
à "componente estrutural 
principal", esta é uma 
expressão utilizada com 
frequência em toda a 
legislação e que se 
considera clara. 
 
Ponto 2 
Esclarece-se que se 
tratam de situações 
especificas em contexto 
clínico/hospitalar como 
referido no ponto.  
 
Aguarda decisão superior 

Artigo 11.º 
Restrições ao acondicionamento 
de produtos alimentares e 
refeições prontas a consumir 

  

Ponto 1 – Como já referido anteriormente, 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 

  Aguarda decisão superior 
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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 que está estabelecido na Diretiva (UE) 
2019/904. 
Ponto 2 e 3 – Depois de tanto esforço, empenho e 
investimento que os estabelecimentos de restauração ou 
de bebidas fizeram ao longo dos anos para implementar 
sistemas de segurança alimentar que garantam a 
segurança dos alimentos que são servidos e protejam a 
saúde dos seus clientes, parece-nos que esta medida 
pode gerar graves implicações em todo esse sistema, 
não só porque é impossível garantir que as embalagens 
estão adequadamente limpas e higienizadas, a partir do 
momento em que a embalagem não é da 
responsabilidade do estabelecimento, mas também 
porque esta operação pode desencadear no 
estabelecimento contaminações cruzadas difíceis de 
prever e acautelar. 
Não podemos correr riscos de eventuais intoxicações 
alimentares originadas na deficiente higienização das 
embalagens sejam imputadas à preparação e confeção 
dos alimentos servidos, e que a imagem e nome de um 
estabelecimento seja igualmente posta em causa por 
esse motivo. 
Por último também se prevê a geração de conflitos entre 
os estabelecimentos e respetivos clientes quando o 
primeiro pretender recusar embalagens que suscitem 
dúvidas quanto à sua higienização e integridade. 
Face ao exposto, consideramos que esta medida deveria 
ser opcional e não obrigatória. 

CAPÍTULO III 
Medidas de promoção da 
reutilização e reciclagem 

        

Artigo 13.º Separação de resíduos   

Ponto 1 e 2 – Desde que o estabelecimento assegure a 
devida deposição e encaminhamento dos resíduos em 
causa, não nos parece justificar a obrigatoriedade da 
separação em recipientes próprios desses mesmos 
resíduos, uma vez que alguns podem ser colocados no 

  

Ponto 1 e 2 
Alterou-se o ponto, como 
proposto, retirando "em 
recipientes próprios". 
Manteve-se a obrigação 
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mesmo recipiente dentro do estabelecimento e depois 
triados no momento da sua deposição nos devidos 
contentores. Consideramos que a organização desta 
operação deve ficar a cargo do próprio estabelecimento. 
Ponto 3 - A este propósito recordamos que a Diretiva 
(UE) 2018/851, de 30 de maio, que altera a Diretiva 
2008/98/CE, de 19 de novembro - “Diretiva-Quadro 
Resíduos” – apenas estabelece a obrigatoriedade de 
recolha seletiva de biorresíduos até 31 de dezembro de 
2023. Assim, esta obrigatoriedade só deve ser 
estabelecida quando estiver assegurada em toda a 
Região a respetiva operação de recolha e valorização 
deste resíduo. 

do devido 
encaminhamento destas 
tipologias de resíduos 
para reciclagem. 
 
Ponto 3 
De referir que muitos 
concelhos da RAA já 
estão a implementar a 
recolha seletiva de 
biorresiduos. Retificou-se 
a redação do referido 
ponto, salvaguardando a 
obrigação de separação 
quando exista sistema de 
recolha de biorresiduos.  

Capítulo IV Disposições finais         

Artigo 17.º Normas transitórias 3 

Deve ser igualmente previsto um prazo para escoamento 
dos sacos de plástico de utilização única proibidos ao 
abrigo do Artigo 5.º, tendo em consideração as restrições 
de funcionamento que recaíram e recaem sobre os 
estabelecimentos de restauração ou de bebidas, o que 
pode ter provocado um aumento de stocks, impossíveis 
de escoar em alguns meses. 
Por último, sugerimos a introdução de um novo artigo 
sobre campanhas ou ações de sensibilização, 
financiadas pelo Governo Regional dos Açores, para 
cidadãos e responsáveis dos estabelecimentos 
abrangidos por este diploma, a serem realizadas antes 
da entrada em vigor do presente diploma. Consideramos 
que só desta forma, e com recurso a este tipo de ações, 
é que todos podem contribuir de uma forma massiva e 
uniforme para uma economia cada vez mais circular, 
assente nos princípios da reutilização e reciclagem. 

  

A situação relativa ao 
stock de sacos está 
salvaguardada no ponto 1 
do referido artigo, sendo 
que podem continuar a 
ser utilizados até serem 
esgotados por prazo 
indeterminado. 
 
O GRA, mais 
especificamente o 
departamento com 
competência em matéria 
de ambiente, irá promover 
todas as ações de 
sensibilização e 
informação necessárias à 
implementação do 
presente diploma. 
Considera-se que não se 
justifica prever esta 
medida no documento. 
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Alfândega 
  Data: 22 de abril de 2021 

Capítulo/Artig
o 

Designação n.º Observação Sugestões Específicas Resposta 

  Geral   

Com referencia ao solicitado na sua comunicação anexa 
ao mail  da SRAAC,  e no seguimento do contacto 
telefónico, informa-se que a Alfandega de Ponta Delgada 
enquanto Unidade Orgânica desconcentrada da AT - 
Autoridade Tributária e Aduaneira, não possui 
competências normativas, encontrando-se estas 
cometidas aos serviços centrais da AT. 
  
Neste sentido, querendo, deverá submeter a questão 
apresentada a parecer dos serviços centrais, cujo pedido 
poderá remeter para a Direção de Serviços dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo e Imposto sobre Veículos,  
através do endereço de correio eletrónico:  
dsieciv@at.gov.pt.  
  
Verifica-se que na incidência da ECO- EMB, encontram-
se produtos que não estão sujeitos a Imposto Especial 
sobre o Consumo, tais como, águas, assim como 
constam outros que poderão estar dispensados de 
apresentação da  eDIC - Declaração de Introdução no 
Consumo,  como os vinhos e refrigerantes. 
  
Adicionalmente, referimos que a liquidação e cobrança 
da taxa ECO- EMB, ocorrendo em simultâneo com o 
momento da introdução no consumo, será necessário 
operacionalizar a interligação  com as sistemas 
declarativos da AT, Declaração de Introdução no 
Consumo – eDIC, relativamente aos produtos que 
anteriormente não estavam sujeitos à referida taxa.  
  
Na expetativa de que as sugestões apresentadas, 
possam contribuir para a proposta do DLR, apresento os 
meus melhores cumprimentos. 
  

 

Foi remetido e-mail à 
Direção de Serviços dos 
Impostos Especiais sobre 
o Consumo e Imposto 
sobre Veículos conforme 
sugerido. 
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ACRA 
  Data: 22 de abril de 2021 

Capítulo/Artig
o 

Designação n.º Observação Sugestões Específicas Resposta 

  Geral   

1. Em face da presente proposta de Decreto Legislativo 
Regional, cumpre de imediato referir que, deveria estar 
clarificado se foi consultada a ERSARA (Entidade 
Reguladora de Águas e Resíduos dos Açores), dada a 
sua missão e fins atribuídos pelo n.º 4 do artigo 6º da 
referida proposta. 
2. A ACRA emite um parecer favorável, todavia, com uma 
ressalva que doravante mencionaremos, à proposta de 
uma vez que estamos de acordo com o princípio ilustrado 
na mesma e porque consideramos que vai de encontro à 
necessidade de reduzir o consumo de plástico, em 
especial plástico descartáveis ou de utilização única, de 
forma a preservar os recursos naturais e a diminuir a 
produção de resíduo e a poluição. 
3. A ACRA reconhece a importância da sensibilização 
dos consumidores para o impacto que os produtos 
descasáveis ou de utilização única, em especial os 
fabricados a partir de plástico, têm no ambiente. Esta 
sensibilização conduz à adoção, por parte dos 
consumirdes, de novos hábitos de consumo mais 
sustentáveis que permitem a redução do impacto 
ambiental individual, promovendo assim a manutenção e 
regeneração dos sistemas vivos do planeta. 
4. A ACRA revela também a importância da 
implementação de medidas restritivas à venda de 
produtos descartáveis ou de utilização única fabricados à 
base de plástico, uma vez que a comercialização de 
produtos que não possam ser reutilizados perpetua o 
modelo económico linear que contribui para a depleção 
de recursos naturais e para a poluição do planeta. 
5. A ACRA congratula o Governo Regional pela proposta 
apresentada para redução do consumo de produtor de 
utilização única e promoção da reutilização e reciclagem; 
sendo que é uma proposta que vai de encontro aos 
princípios da economia circular e promove a 
sustentabilidade para Região Autónoma dos Açores. 
6. Nesta senda, a título de ressalva cumpre referir que no 

  

1. A ERSARA foi 
consultada no âmbito 
desta consulta às 
entidades, como previsto 
na legislação aplicável. 
 
6. Importa esclarecer que 
o valor em causa apenas 
incide sobre as 
embalagens reutilizáveis, 
sendo que o valor de 
depósito pago é 
totalmente devolvido ao 
consumidor no ato da 
devolução da embalagem 
usada. O valor é proposto 
pelo embalador no Plano 
apresentado para 
aprovação, sendo que 
deve ser um valor que 
estimule a devolução da 
embalagem. 
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âmbito do entendimento desta associação, o facto de não 
estar definido o modo como irá ser aplicado o custo ser 
suportado pelos consumidores e a sua efetiva 
concretização de valor, no que diz respeito aio disposto 
no artigo 12.º, levanta sérias preocupações do ponto de 
vista da Defesa do Consumidor, dento certo que todos os 
consumidores têm o Direito à Informação (cfr. Alínea d) 
do artigo 3.º da Lei n.º 24/96 de 31 de julho, na sua 
redação atual), pelo que deverá ser clarificado a 
concretização do valor do referido custo. 
7. Por tudo a quanto foi dito, o nosso parecer é favorável, 
pese embora, se considera que deva existir uma 
alteração ao teor do artigo 12.º em face do ora exposto. 

CAPÍTULO III 
Medidas de promoção da 
reutilização e reciclagem 

        

Artigo 12.º 
Sistemas de reutilização de 
embalagens  

  

Considera-se importante assegurar a transparência na 
aplicação do custo ao consumidor a aplicar por parte do 
comerciante, por forma a existir um equilíbrio e 
harmonização dos preços a praticar pelos comerciantes 
nesta matéria. Pelo que, se considera que deve existir 
uma informação clara «, objetiva «, percetível e visível no 
estabelecimento comercial sobre o preço a aplicar no 
sistema de reutilização de embalagens de produtos 
destinados ao consumidor. 

  

 
Nos termos do ponto 4 do 
referido artigo estão 
definidas as condições 
gerais que estabelecem o 
processo, sendo que deve 
ser descriminado na 
fatura e ser claramente 
identificado na 
embalagem e/ou no 
suporte utilizado para a 
indicação do preço de 
venda do produto. 
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Artigo 14.º 
Sistema de depósito de 
embalagens não reutilizáveis de 
bebidas 

4 

Para propósito de um melhor esclarecimento quanto aí 
destino das embalagens de bebidas recolhidas, após 
“são classificadas com resíduos urbanos”, incluir que são 
destinadas a serem recicladas. 

  

O facto de serem 
classificados como 
resíduos urbanos seguem 
os circuitos dos sistemas 
integrados para 
valorização, desta forma 
está subentendido que o 
destino é a reciclagem, 
pelo que não se considera 
necessário acrescentar a 
informação referida. 
O sistema de depósito de 
embalagens não 
reutilizáveis de bebidas 
tem por objetivo 
primordial aumentar a 
quantidade e qualidade 
dos resíduos 
encaminhados para 
reciclagem. 

      

ERSARA 
  Data: 24 de abril de 2021 

Capítulo/Artig
o 

Designação n.º Observação Sugestões Específicas Resposta 

  Geral   
Propõe-se que seja realizada uma reunião com as 
entidades envolvidas no presente diploma a fim o mesmo 
ser clarificado e serem debatidas as propostas sugeridas. 

    

Capítulo I Disposições gerais N.º       

Artigo 2.º Definições   
Julga-se que deverá ser adotada a ordem alfabética ao 
longo das alíneas, de modo a organizar os conceitos para 
facilitar a consulta. 

  
A observação foi tida em 
consideração 
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Alínea c) - De modo a 
conformar com o Decreto 
Legislativo Regional n.º 
10/2018/A, de 28 de 
agosto, sugere-se que 
onde se lê “(…) serviços 
de alimentação ou de 
bebidas e cafetaria (…)”, 
se leia “(…) serviços de 
alimentação, de bebidas e 
cafetaria (…)” 

 
 
Não se considera que a 
alteração proposta seja 
relevante, uma vez que 
não existe uniformização 
na definição em causa. 
Face ao exposto mantem-
se a redação inicial. 

  
Alínea h) - O conceito definido na presente alínea não é 
utilizado ao longo do diploma, pelo que se questiona a 
utilidade do mesmo no presente artigo. 

  
A observação foi tida em 
consideração 

  
Alínea i) - Julga-se que por lapso não foi colocada a 
vírgula imediatamente após o conceito a definir, à 
semelhança das restantes alíneas. 

Sugere-se que seja 
adicionada a vírgula em 
falta, ficando: 
“«Embalagem não 
reutilizável», uma 
embalagem que não é 
reutilizável nos termos da 
alínea j);” 

A observação foi tida em 
consideração 

    

Alínea k) - Sugere-se que 
a definição constante da 
presente alínea deverá 
acompanhar a definição 
constante da Diretiva 
94/62/CE, ficando 
“«Embalagem primária», 
qualquer embalagem 
concebida com o objetivo 
de constituir uma unidade 
de venda ao utilizador ou 
consumidor final no ponto 
de compra.” 

Optou-se por utilizar uma 
definição mais recente, 
nomeadamente a que 
consta do DL 152-D/2017, 
acrescentando-se como 
proposto "para o utilizador 
ou consumidor" 
 
i) Embalagem de venda 
ou embalagem primária, 
que 
compreende qualquer 
embalagem concebida de 
modo a constituir uma 
unidade de venda para o 
utilizador ou consumidor 
final no ponto de compra; 
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Alínea o) - Sugere-se que 
a definição constante da 
presente alínea deverá 
acompanhar a definição 
constante da Diretiva 
2019/904/EU, do 
Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de junho 
de 2019, ficando “ 
«Plástico oxodegradável», 
materiais de plástico que 
incluem aditivos que, 
através da oxidação, 
conduzem à 
fragmentação do material 
de plástico em 
microfragmentos ou à sua 
decomposição química;” 

A observação foi tida em 
consideração  

    

Alínea q) - Sugere-se que 
onde se lê “(…) para o 
mesmo fim para que foi 
concebido;” se leia “(…) 
para o mesmo fim para o 
qual foi concebido;” 

Mantem-se a definição 
como está uma vez que 
está de acordo com a 
Diretiva (UE) 2018/852. 

Artigo 3.º Sensibilização ambiental     

De modo a não gerar 
confusão, limitando o 
alcance do diploma, 
sugere-se que seja 
retirada a parte final do 
presente artigo, ficando 
“O departamento do 
Governo Regional com 
competência em matéria 
de ambiente deve 
promover medidas de 
sensibilização para 
informar os operadores 
económicos, os 
estabelecimentos e os 
consumidores e incentivar 
um comportamento 
responsável destes, a fim 

Não se considera que a 
redação atual induza em 
erro pelo que se mantem 
a redação inicial. 
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de reduzir a produção de 
resíduos provenientes das 
atividades e produtos 
abrangidos pelo presente 
diploma.” 

Artigo 4.º Plásticos oxodegradáveis   

Para além dos plásticos oxodegradáveis existem outros 
contemplados na Diretiva 2019/904/EU, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, cuja 
colocação no mercado deverá ser alvo de proibição por 
parte dos Estados Membros, nomeadamente os 
enumerados na parte B do anexo à mesma. 
Deverá ser junta cópia dos documentos contabilísticos 
que demonstrem a quantidade declarada. 

Julga-se que o presente 
diploma deverá incluir, 
para além dos plásticos 
oxodegradáveis, os 
plásticos enumerados na 
parte B do anexo à 
Diretiva 2019/904/EU, do 
Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de junho 
de 2019. Para tal sugere-
se a criação de um anexo 
nos mesmos termos 
daquela. 

De facto, o artigo 5.º da 
Diretiva SUP proíbe os 
Estados-Membros de 
colocarem no mercado a 
partir de 3 de julho de 
2021 um conjunto de 
produtos de plástico de 
utilização única (ex: 
cotonetes, talheres, 
pratos, palhinhas), que 
não foram contemplados 
neste DLR. Optou-se por 
não incluir estes produtos 
uma vez que a proibição 
de colocação no mercado 
será feita pelo EM e pelo 
facto de não haver 
indústria na Região de 
produção destes 
materiais. O diploma já 
prevê medidas restritivas 
para a redução da 
utilização no sector 
HORECA até à efetiva 
adaptação das obrigações 
de colocação no mercado 
pelo EM. 
Dadas as características 
de perigosidade dos 
plásticos oxodegradaveis 
optou-se por garantir essa 
proibição no diploma 
Regional. 
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Capítulo II 
Medidas de redução do 
consumo de produtos de 
utilização única 

  

Considera-se que no que diz respeito à taxa sobre os 
sacos de plástico, as competências atribuídas pela 
presente proposta de Decreto Legislativo Regional 
deveriam concentrar-se numa única entidade de 
modo a favorecer uma eficiente organização, não 
existindo informação dispersa pelas diversas 
entidades envolvidas. 

  

Atualmente e no âmbito 
do Decreto Legislativo 
Regional n.º 13/2015/A, 
de 27 de abril, 
regulamentado pela 
Portaria n.º 36/2015, de 
31 de março, a plataforma 
de declaração dos sacos 
de plástico é da gestão da 
ERSARA, estando o 
processo a decorrer com 
normalidade e sem 
entropia ou problemas 
identificados, pelo que se 
mantém a redação inicial.  

Secção I  Sacos de Plástico         

Artigo 6.º Taxa sobre saco de plástico 1 

Julga-se que se encontra limitativo no que diz respeito 
aos estabelecimentos abrangidos, o que se poderá tornar 
confuso. 
Julgando a ERSARA ser mais proveitoso que sejam 
incluídas todas as atividades. 
 
A ERSARA acredita também que o valor resultante da 
aplicação da taxa em questão deveria reverter para 
companhas de sensibilização ambiental, manutenção da 
plataforma eletrónica e para a expansão do sistema de 
reutilização de embalagens.  

Sugere-se “Sobre cada 
saco de plástico 
disponibilizado ao 
consumidor, com exceção 
de saco de plástico que 
se destine a servir de 
embalagem primária de 
carne, peixe e seus 
derivados e de saco de 
plástico reutilizável 
isotérmico ou em ráfia 
(sintética), incide uma 
taxa no valor de € 0,10 
(dez cêntimos), a qual 
constitui receita própria da 
Região Autónoma dos 
Açores revertendo para 
campanhas de 
sensibilização ambiental, 
manutenção da 
plataforma especificada 
de submissão de dados e 
para criação e promoção 
do sistema de reutilização 
de embalagens.” 

Aguarda decisão superior 
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2 
Julga-se que por motivos de concordância a palavra 
“saco” deveria constar no plural. 

Sugere-se “Taxa sobre 
sacos de plástico”, 
alterando-se também o 
título do presente artigo. 

A observação foi tida em 
consideração 

3 

Deverá ser clarificada a questão sobre a incidência de 
imposto sobre o valor acrescentado junto da Autoridade 
Tributária, uma vez que a mesma questão no diploma 
atual suscitou dúvidas junto desta entidade. 

  

A autoridade tributária foi 
consultada, não tendo 
colocado qualquer 
objeção relativamente a 
este ponto. 

4 

De acordo com o explanado no comentário geral a este 
capítulo, considera-se que a ERSARA não deverá 
constar do presente diploma. 
De modo a concordar com a proposta relativa ao número 
1 do presente artigo, considera-se que deverá ser 
alterada a secção de frase “exerçam as atividades 
mencionadas no n.º 1”. 
Deverá ser explicito o momento em que termina o prazo 
para a submissão de dados. 
O que é submetido são os dados referentes aos sacos de 
plástico disponibilizados e não uma declaração. 
Deverá ser junta cópia dos documentos contabilísticos 
que demonstrem a quantidade declarada. 

Sugere-se “As pessoas 
singulares ou coletivas 
que disponibilizem sacos 
de plástico, conforme o no 
n.º 1 do presente artigo, 
submetem através de 
formulário eletrónico, em 
plataforma específica 
disponibilizada pelo 
departamento do Governo 
Regional com 
competência em matéria 
de ambiente, até ao 
último dia do mês de 
fevereiro de cada ano, os 
dados referentes ao ano 
civil anterior dos quais 
constem, 
designadamente, as 
quantidades de sacos de 
plástico adquiridos e 
distribuídos aos 
consumidores, incluindo 
os isentos, 
acompanhados de cópia 
dos documentos 
contabilísticos que 
demonstrem as 
quantidades declaradas”. 

Alterou-se a redação 
deste ponto de acordo 
com os comentários 
efetuados e o definido 
anteriormente. 
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5 

Não é claro a quem compete apurar o valor da 
contribuição e emitir o documento de liquidação. 
 
Para conformar com a proposta relativa ao número 
anterior deverá ser alterada a secção de frase “(…) com 
base na declaração (…)” para “(…) com base nos dados 
(…)” 

Sugere-se “5 - O 
apuramento da 
contribuição devida é 
efetuado pelo 
departamento do Governo 
Regional com 
competência em matéria 
de finanças, com base 
nos dados a que se refere 
o número anterior.” 
Acrescentando-se dois 
números: “6 – O 
documento de liquidação 
é emitido pelo 
departamento do Governo 
Regional com 
competência em matéria 
de finanças no prazo de 
30 dias contados da 
receção dos dados 
referidos no número 4 do 
presente artigo.” e “7 – O 
pagamento do documento 
referido no número 
anterior é efetuado até 31 
de maio de cada ano, 
junto do departamento do 
Governo Regional com 
competência em matéria 
de finanças, a quem 
compete as demais 
atividades e prerrogativas 
necessárias à efetivação 
do seu cumprimento e 
respetiva fiscalização.”  

A observação foi tida em 
consideração 

Artigo 7.º 
Publicidade e sensibilização em 
sacos de plástico 

2 
Uma vez que em nenhum momento na presente proposta 
de diploma foi usada a expressão “espessura de parede” 
considera-se que a mesma deva ser suprimida. 

Sugere-se para conformar 
com as definições 
constantes do artigo 2.º a 
seguinte redação: “A 
inserção de mensagens 
publicitárias em sacos de 
plástico com espessura 

A observação foi tida em 
consideração 
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igual ou superior a 50 μm 
(…)” 

Secção II Embalagens de bebidas         

Artigo 8.º 
Restrições à disponibilização de 
embalagens de plástico 

  

O presente artigo suscitou dúvidas quanto ao seu objeto, 
uma vez que se por um lado se pretende com o presente 
diploma reduzir o plástico de utilização única, por outro é 
permitida a disponibilização de embalagens de plástico 
quando o consumo não for feito no local ou quando não 
haja espaço para consumo. 

  

O objetivo é reduzir o 
plástico de utilização 
única de forma faseada e 
em consonância com o 
aparecimento de novas 
soluções/alternativas no 
mercado, sem esquecer 
as questões de 
segurança.  
Reduzir este tipo de 
artigos no consumo no 
local é uma mudança de 
hábitos relevante para os 
estabelecimentos e para o 
consumidor que em muito 
contribuirá com os 
objetivos do diploma.  

Artigo 9.º ECO-EMB     

De modo a ficar 
imediatamente claro 
sugere-se que se inclua a 
expressão “taxa” no título, 
tal como surge no artigo 
6.º, ficando “taxa ECO-
EMB”. 

A observação foi tida em 
consideração 

Secção III 
Outros produtos de plástico de 
utilização única 

        

Artigo 10.º 
Proibição da disponibilização de 
louça de plástico 

1   

Sugere-se que onde se lê 
“(…), bem como colheres, 
garfos, facas, pauzinhos 
ou varetas, palhinhas e 
agitadores, (…)” se leia 
“(…), bem como colheres, 
garfos, facas, pauzinhos 
ou varetas, palhinhas e 
agitadores de bebidas, 
(…)” 

Não se vê relevância na 
sugestão apresentada. 

CAPÍTULO III 
Medidas de promoção da 
reutilização e reciclagem 
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Artigo 12.º 
Sistemas de reutilização de 
embalagens  

    

Sugere-se que seja 
alterada a formatação do 
presente título, 
nomeadamente, que seja 
suprimido o sublinhado 
n.º 6 - Sugere-se que 
onde se lê “(…) devem 
informar departamento do 
Governo (…)” se leia “(…) 
devem informar o 
departamento do Governo 
(…)” 

A observação foi tida em 
consideração 

Capítulo IV Disposições finais         

Artigo 16.º Ilícitos 

1   

Sugere-se que onde se lê 
“(…), bem como a falta ou 
atraso na entrega das 
declarações (…)” se leia 
“(…), bem como a falta ou 
atraso na entrega dos 
dados previstos no 
número 1 do artigo 6.º 
(…)” 

Este ponto não é 
exclusivo para os dados 
previsto no n.º 1 do artigo 
6.º, pelo que se mantém a 
redação inicial de forma 
abranger todo o diploma. 
  

2 

Julga-se que a violação dos n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º bem 
como do n.º 2 do artigo 9.º, não podem constituir 
contraordenações ambientais, pelo que se sugere a sua 
reformulação. 

  

Os referidos artigos 
podem constituir 
contraordenação 
ambiental, pelo se 
mantém a redação inicial  
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CCIA 

  Data: 28 de abril de 2021 

Capítulo/Artig
o 

Designação n.º Observação Sugestões Específicas Resposta 

  Geral   

A Câmara do Comércio e Indústria dos Açores defende 
que a Região deve prosseguir uma estratégia sustentável 
ambientalmente, com políticas e medidas adequadas, 
nomeadamente no que se refere às matérias plásticas 
em geral. 
Para além da necessária redução de plástico, é 
indispensável a sai substituição por outros produtos, mas 
também pela melhoria da sua recolha seletiva, que neste 
momento ainda é insatisfatória, seguida da sua plena 
reutilização como matéria-prima. 
A Região pode tomar medidas nestas áreas, mas não 
deve esquecer que é importante ter em consideração a 
defesa da competitividade da economia regional e 
também as obrigações europeias e nacionais. A CCIA 
defende que a Região não deve antecipar qualquer 
medida a este nível.  
Um aspeto que esta Câmara considera da maior 
relevância é o do contexto pandémico em que estamos a 
viver e a incerteza sobre a sua evolução e duração, sem 
esquecer que muitas das medidas de combate implicam 
necessariamente a utilização do plástico e seus 
derivados. Torna-se inoportuna a criação desta legislação 
neste contexto. 
Não concorda esta Câmara que se venha a agravar 
custos de contexto para as empresas, como o faz esta 
proposta, dificultando a sua rentabilidade, numa situação 
em que estão a operar com uma procura, em muitos 
setores, muito abaixo do normal devido à situação 
pandémica. 
Não se pode esquecer que a grande maioria dos 
produtos são ensacados e engarrafados em plástico. Só 
faz sentido impor a política defendida nesta proposta, 
quando houver uma alternativa generalizada para este 
tipo de embalamento. É indispensável uma atuação 
concertada tomada em cadeia pelos países para fazer 
face a uma situação, que é na realidade insustentável 

  

Considera-se que 
efetivamente a proposta 
de diploma vem colocar 
desafios à RAA e 
apresentar medidas de 
alteração dos hábitos dos 
consumidores e algumas 
práticas nos sectores de 
atividade. Sendo que na 
generalidade não se 
considera que seja uma 
proposta drástica com 
efeitos graves como 
referido e que segue as 
orientações europeias e 
nacionais com as devidas 
adaptações as 
especificidades dos 
Açores. 
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ambientalmente. Entende, por isso, esta Câmara que é 
indispensável ter em atenção a situação do mercado em 
termos globais. O facto de ainda não existirem soluções 
generalizadas que satisfaçam os requisitos previstos 
nesta legislação coloca um problema de abastecimento, 
pois muitos dos fornecedores encontram-se em países 
que não aplicam estas regras. Outra situação que pode 
ocorrer é a da existência de soluções, mas muito caras, o 
que implicará uma perda de competitividade de alguns 
setores, como são os casos das atividades ligadas ao 
turismo. 
Esta proposta contempla também uma significativa carga 
burocrática para as empresas, com os inerentes custos 
de contexto. É indispensável que os processos sejam 
simplificados, eficientes, contribuindo para ajudar os 
negócios e serem ágeis e competitivos, o que em vários 
casos, não se verifica nesta proposta. 

Capítulo I Disposições gerais         

Artigo 2.º Definições   
alínea t) – Deve-se uniformizar o conceito de “sacos de 
plástico muito leves” com a legislação nacional 

  
A observação foi tida em 
consideração 

Capítulo II 
Medidas de redução do 
consumo de produtos de 
utilização única 

        

Secção I  Sacos de Plástico         

Artigo 6.º Taxa sobre saco de plástico 1 

Esta disposição impõe uma carga burocrática às 
empresas, que deverá ser reduzida ou até eliminada. 
Uma solução possível será o apuramento mensal da 
"taxa sobre saco de plástico" com base nas faturas 
emitidas. 

  

Não existem alterações 
significativas ao diploma 
em vigor. O setor da 
restauração ou de 
bebidas, incluindo 
atividades não 
sedentárias, passam a 
estar abrangido pela 
obrigatoriedade de cobrar 
a taxa sobre os sacos de 
plástico, n.º 1 do artigo 
6.º. 
A maioria das empresas 
abrangidas já estão 
adaptadas a este modelo, 
sendo na generalidade 
efetuados através de 
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empresas de 
contabilidade. Considera-
se que a solução proposta 
pela CCIA cause ainda 
mais transtornos, uma vez 
que atualmente o 
apuramento da taxa é 
efetuado anualmente com 
base nas faturas emitidas. 

Secção II Embalagens de bebidas         

Artigo 8.º 
Restrições à disponibilização de 
embalagens de plástico 

  Esta norma deve seguir a legislação nacional.   

Nos termos do Estatuto 
Político-Administrativo da 
Região Autónoma dos 
Açores a Região tem 
autonomia política, 
legislativa, administrativa, 
financeira e patrimonial. 
Dadas as particularidades 
insulares do território 
Regional, entende-se que 
a Região tem obrigação 
de criar medidas próprias 
para reduzir o consumo 
de plásticos de utilização 
única. 

Artigo 9.º ECO-EMB   

Esta taxa provocará um significativo aumento no preço 
final de muitos bens, como se verifica pelos exemplos 
seguintes: 

 
 
Aumentando o custo dos referidos bens, a Região perde 
competitividade em alguns setores, como o do turismo, 
caso estas medidas não tenham aplicação nos mercados 
concorrentes na Região. 

  

No ato do consumo 
efetivamente vai 
aumentar o custo das 
embalagens de bebidas 
não reutilizáveis, no 
entanto no artigo 14.º está 
previsto um sistema de 
depósito em que o 
consumidor será 
ressarcido do todo ou 
parte do valor com o 
depósito da embalagem 
nas máquinas de reserve 
vending. 
 
Aguarda decisão superior  
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Suscita dúvidas sobre se a cobrança da ECO-EMB de 
produtos não sujeitos aos IABA (água p.e) terão de ser 
sujeitos ao regime aplicável aos produtos sujeitos ao 
IABA. 

Capítulo IV Disposições finais         

 
Entrada em vigor e produção de 
efeitos 

1 
Pelas razões referidas, a entrada em vigor deve ter em 
consideração o que vai passar no resto do território 
nacional. 

  

A RAA deve seguir o 
caminho de definição da 
sua estratégia, adaptada 
a sua realidade, nos 
prazos que se considerem 
adequados. 

      

. 
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DROT 

  Data: 3 de maio de 2021 

Capítulo/Artigo Designação n.º Observação Sugestões Específicas Resposta 

Capítulo II 
Medidas de redução do 
consumo de produtos de 
utilização única 

        

Secção I  Sacos de Plástico         

Artigo 6.º Taxa sobre saco de plástico   

Relativamente ao disposto no artigo 6.º, a DROT 
informa não ter competência em matéria de 
fiscalização, pelo que propõe a alteração da redação 
do diploma neste ponto, passando a referir 
eventualmente a IRA ou a ERSARA. 

  

A observação foi tida em 
consideração, passando a 
referir a IRA em vez do 
departamento do Governo 
Regional com competência 
em matéria de finanças 

Secção II Embalagens de bebidas         

Artigo 9.º ECO-EMB   

1 - Demonstraram preocupação quanto à cobrança ser 
efetuada nos mesmos termos dos previstos para o 
IABA, pois as bebidas alcoólicas passam pelos 
entrepostos fiscais onde é cobrado o IABA e a atual 
ECOL-EMB, no entanto para as restantes bebidas não 
é feito este controle. Fazer a cobrança desta forma 
poderá representar custos acrescidos neste tipo de 
mercadorias; 
2 – Alertaram para o facto de os vinhos passarem a 
estar abrangidos pela ECO-EMB, poder causar algum 
descontentamento aos produtores de vinhos regionais; 
3 – Demonstraram preocupação quanto ao facto de 
estar previsto um sistema de prémios em dinheiro pela 
devolução das embalagens nas máquinas de logística 
reversa, pois é necessário ter em atenção que não se 
deve reduzir a receita da Região. 

  Aguarda decisão superior 
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AT 

  Data: 18 de maio de 2021 

Capítulo/Artigo Designação n.º Observação Sugestões Específicas Resposta 

Capítulo II 
Medidas de redução do 
consumo de produtos de 
utilização única 

        

Secção I  Sacos de Plástico         

Artigo 6.º Taxa sobre saco de plástico   

Quanto à contribuição sobre os sacos de plástico, é 
matéria que, já no anterior diploma regional, tinha sido 
transposta para o âmbito exclusivo da RAA, afastando-
se assim o regime geral de tributação dos SPL, 
naquela região. As obrigações declarativas referentes 
aos SPL deixaram assim há muito de ser processadas 
por e-DIC, sendo, em sua substituição, utilizado um 
documento declarativo próprio, e todo o processo de 
cálculo, liquidação e pagamento da contribuição, 
passou a ser competência de entidade própria do 
governo regional, neste caso a Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores 
(ERSARA), deixando assim a AT de ter qualquer 
intervenção no processo. 
Desta forma, nada há a comentar ou sugerir 
relativamente ao texto legal proposto para a nova 
contribuição sobre os sacos de plástico na RAA, uma 
vez que não tem a AT competência relativamente a 
esta matéria naquela região. 

    

Secção II Embalagens de bebidas         
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Artigo 9.º ECO-EMB   

Quanto às alterações propostas para a contribuição 
relativa às embalagens de bebidas, anteriormente 
designada ECOLEMB e agora ECO-EMB, as 
alterações preconizadas na proposta legislativa, devem 
ser cuidadosamente ponderadas, uma vez que o 
regime presentemente aplicável em sede de 
ECOLEMB, consiste apenas na aplicação a 
embalagens de bebidas alcoólicas (com exceção dos 
vinhos) dos escalões a seguir referidos: 
- € 0,10 por embalagem individual com capacidade 
igual ou inferior a 0,25 l; 
- € 0,15 por embalagem individual com capacidade 
superior a 0,25 l e inferior a 0,50 l; 
- € 0,50 por embalagem individual com capacidade 
igual ou superior a 0,50 l e inferior a 5 l e 
- € 1 por embalagem individual com capacidade igual 
ou superior a 5 l. 
No entanto, a nova estrutura de tributação agora 
proposta implica mudanças radicais no que se encontra 
hoje em funcionamento, conforme pode ser verificado 
com a leitura do artigo 9.º da proposta, que abaixo se 
transcreve, na íntegra: 
“1 — Os operadores económicos que introduzam no 
consumo embalagens não reutilizáveis de bebida cujo 
componente estrutural principal seja plástico, vidro, 
metal ou cartão e que contenham bebidas, 
designadamente águas, sumos, refrigerantes, bebidas 
energéticas, cervejas, vinhos e outras bebidas, 
alcoólicas ou não alcoólicas, estão obrigados ao 
pagamento de uma taxa, designada ECO-EMB, fixada 
nos seguintes valores: 
a) € 0,05 (cinco cêntimos) por embalagem primária 
compósita; 
b) € 0,10 (dez cêntimos) por embalagem primária de 
vidro ou metal; 
c) € 0,15 (quinze cêntimos) por embalagem primária de 
plástico.” 
Resulta claro, da sua análise, que a ECO-EMB irá não 
só ter apenas 3 escalões mas ainda que os mesmos 
deixam de ter como referência a capacidade da 
embalagem, passando a abarcar todas as bebidas 
(incluindo as águas), apenas em função do material de 

  Aguarda decisão superior 
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que são compostas. 
Assim, se se pretender que a e-DIC continue como 
documento declarativo para a ECO-EMB, como resulta 
aliás da proposta legislativa em apreciação, terão de 
ser efetuadas alterações de alguma complexidade à 
estrutura hoje montada, designadamente: 
- Inclusão de toda uma série de códigos pautais, não 
invocáveis até agora na e-DIC (as águas por exemplo) 
abarcando-se assim todo o universo de bebidas que 
podem ser comercializadas nas embalagens previstas; 
- Criação de novos códigos de declaração, e respetivas 
rúbricas de receita, por forma a poderem ser calculadas 
as novas taxas. 
Em alternativa, caso se entenda que os custos de 
desenvolvimento destas novas funcionalidades são 
superiores à mais valia delas resultante, 
nomeadamente ao nível dos resultados que se espera 
obter pela nova tributação, pode cogitar propor-se a 
remoção da liquidação da ECO-EMB através de e-DIC 
e a sua passagem para o documento regional que já 
hoje é utilizado como base para o cálculo e a liquidação 
da contribuição de SPL, ou outro instrumento que a 
RAA entenda utilizar. 

  Geral    

Quanto às restrições propostas relativamente à 
disponibilização de embalagens de plástico e outros 
materiais para consumo de refeições ou de bebidas e 
ainda a proibição de utilização de louça de plástico, não 
há propostas a efetuar pelas razões já referidas em 
sede da matéria relativa à tributação dos SPL. 
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Probeb (Contributo voluntário) 

  Data: 28 de abril de 2021 

Capítulo/Artigo Designação n.º Observação Sugestões Específicas Resposta 

Capítulo II 
Medidas de redução do 
consumo de produtos de 
utilização única 

        

Secção II Embalagens de bebidas         

Artigo 9.º ECO-EMB   

Penaliza a fração de embalagens com melhor potencial 
de reciclabilidade, uma vez que as embalagens de 
bebidas são 100% recicláveis e apresentam baixos 
níveis de contaminantes para os processos de 
reciclagem dos diferentes materiais. 
- Com efeito, as classes de valores propostas não 
correspondem ao resultado de um processo de 
avaliação de ecomodelação em função da 
reciclabilidade dos diferentes materiais. 
Nomeadamente penalizam fortemente as embalagens 
em metal e em plástico que apresentam em matéria de 
circularidade o melhor desempenho. 
- A Taxa ECO-EMB agora proposta, resulta da 
evolução da taxa ECOL-EMB, passando agora a 
abranger todo o universo de bebidas, sendo fortemente 
discriminatória para o sector, pois deixa fora uma 
fracção muito relevante das embalagens de utilização 
única colocadas no mercado. A referir que o universo 
de produtos de categorias “não bebidas” representam, 
em peso do total de embalagens declaradas no SIGRE, 
mais de metade dos resíduos de embalagem gerados, 
e também níveis de reciclabilidade bastante inferiores. 
- Configura uma dupla taxação uma vez que as 
mesmas embalagens estão igualmente abrangidas pelo 
SIGRE e obrigadas a pagar a respetiva contribuição 
financeira. 
- Ignora o impacto no preço final dos produtos 
abrangido que, em certos casos, poderão quase 
duplicar o preço a suportar pelos consumidores. 
- Carece de clarificação a obrigação relativa à faturação 

  

1 - Na realidade a fração 
das embalagens compósitas 
de bebidas está a ser 
penalizada pelo sistema, 
uma vez que é cobrada a 
taxa ECO-EMB para 
desincentivo a sua 
aquisição pelo consumidor e 
não podem ser devolvidas 
no sistema de deposito de 
embalagens. Enquanto que 
as restantes, todo ou parte, 
do valor da taxa será 
devolvido ao consumidor; 
2 - Não se considera um 
processo de dupla taxação, 
uma vez que o valor da taxa 
é cobrado ao longo de toda 
a cadeia e devolvido no final 
ao consumidor que entregue 
a embalagem na máquina 
de logística reversa. 
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referida no nº 2 do artigo 9º, nomeadamente se se 
aplica no momento da introdução no mercado ou em 
toda a cadeia de abastecimento. 

CAPÍTULO III 
Medidas de promoção da 
reutilização e reciclagem 

        

Artigo 14.º 
Sistema de depósito de 
embalagens não reutilizáveis de 
bebidas 

1 

1 - O modelo de sistema de depósito descrito no artigo 
14º é na realidade um sistema de incentivo, uma vez 
que não segue o princípio base dos sistemas de 
depósito de bebidas, que institui a obrigatoriedades da 
cobrança de um valor de depósito, que é reembolsado 
ao consumidor no momento da devolução da 
embalagem vazia, tal como preconiza a Lei 69/2018, de 
26 de Dezembro. 
2 - Acreditamos que a opção por um modelo de 
depósito-reembolso (SDR) de âmbito nacional, através 
da extensão à Região Autónoma dos Açores do 
sistema que está a ser configurado para o Continente e 
Região Autónoma da Madeira, com carácter inovador e 
disruptivo, constituirá uma alternativa mais eficaz e 
eficiente, quer no que respeita ao cumprimento de 
metas, como do racional económico associado. 
3 - Com efeito, um modelo de SDR centralizado, sem 
fins lucrativos, com o envolvimento direto dos 
operadores, baseado em procedimentos de custeio que 
evitem a subsidiação cruzada entre materiais ou canais 
e totalmente transparente, configura-se uma solução 
mais equilibrada e mais justa para todos, e, sobretudo, 
menos penalizadora para os consumidores. 
4 - Complementarmente, também 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 

  

1 – A a Lei n.º 69/2018, de 
26 de dezembro refere que 
às embalagens previstas no 
n.º 1, do artigo 23.º-C é 
aplicável o disposto no 
artigo 23.º do Decreto-Lei 
n.º 152-D/2017 para as 
embalagens reutilizáveis, 
com as necessárias 
adaptações. A Região optou 
por um modelo de taxa, 
definida no artigo 9.º da 
proposta de diploma, que é 
cobrado ao consumidor final 
no ato da compra e que 
posteriormente é devolvido 
com a entrega das 
embalagens nas máquinas 
de logística reversa. 
Não obstante do exposto 
nos termos do Estatuto 
Político-Administrativo da 
Região Autónoma dos 
Açores a Região tem 
autonomia política, 
legislativa, administrativa, 
financeira e patrimonial. 
2 e 3 - A RAA está 
empenhada e a trabalhar 
em conjunto com as 
entidades envolvidas de 
forma a que o modelo 
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Não Alcoólicas (PROBEB) reiteram que, para estas 
associações e para os seus associados, o processo de 
revisão das medidas para a redução do consumo de 
produtos de utilização única e a promoção da 
reutilização e reciclagem é de extrema importância e 
essencial para fazer face ao cumprimento das novas 
metas definidas na Diretiva Quadro Resíduos, Diretiva 
Embalagens e Diretiva SUP. Objetivos relativamente 
aos quais estamos totalmente comprometidos! 
Importa finalmente reforçar a importância de que os 
operadores económicos tenham conhecimento 
atempado das várias fases deste processo, garantindo 
a 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. 

nacional que está a ser 
desenhado seja também 
aplicado, com as 
necessárias adaptações e 
compatibilidade, aos 
Açores. 
4 - A política de gestão de 
resíduos na RAA segue o 
princípio da hierarquia de 
gestão de resíduos, pelo 
que os sistemas reutilizáveis 
devem ser sempre 
promovidos e especialmente 
incentivados na indústria 
Regional. 

       

CENTROMARCA (Contributo voluntário) 

  Data: 3 de maio de 2021 

Capítulo/Artigo Designação n.º Observação Sugestões Específicas Resposta 

Capítulo II 
Medidas de redução do 
consumo de produtos de 
utilização única 

        

Secção II Embalagens de bebidas         
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Artigo 9.º ECO-EMB   

Esta taxa penaliza a fração de embalagens com melhor 
potencial de reciclabilidade, uma vez que as 
embalagens de bebidas são 100% recicláveis e 
apresentam baixos níveis de contaminantes para os 
processos de reciclagens dos diferentes materiais. 
Aparentemente que as classes de valores propostas 
não corresponderão ao resultado de um processo de 
avaliação de ecomodelação em função da 
reciclabilidade dos diferentes materiais, nomeadamente 
porque penalizam fortemente as embalagens em metal 
e em plástico que apresentam em matéria de 
circularidade o melhor desempenho. 
A Taxa ECO-EMB constante da atual proposta, resulta 
da evolução da taxa ECOL-EMB, passando, nesta nova 
versão, a abranger todo o universo de bebidas. É, não 
obstante, fortemente discriminatória para o sector das 
bebidas pois deixa fora uma fração muito relevante das 
embalagens de utilização única colocadas no mercado. 
Configura um esquema de dupla taxação uma vez que 
as mesmas embalagens estão igualmente abrangidas 
pelo SIGRE e obrigadas a pagar a respetiva 
contribuição financeira. 
Ignora, poe outro lado, o impacto no preço final de 
certas categorias de produtos que em certos casos 
poderão quase duplicar o preço a suportar pelos 
consumidores. 
Finalmente, carecerá de clarificação a obrigação 
relativa à faturação referida no nº 2 do artigo 9º, 
nomeadamente se a mesma se aplica no momento da 
introdução no mercado ou se incide em toda a cadeia 
de abastecimento. 

  

1 - Na realidade a fração 
das embalagens compósitas 
de bebidas está a ser 
penalizada pelo sistema, 
uma vez que é cobrada a 
taxa ECO-EMB para 
desincentivo a sua 
aquisição pelo consumidor e 
não podem ser devolvidas 
no sistema de deposito de 
embalagens. Enquanto que 
as restantes, todo ou parte, 
do valor da taxa será 
devolvido ao consumidor; 
2 - Não se considera um 
processo de dupla taxação, 
uma vez que o valor da taxa 
é cobrado ao longo de toda 
a cadeia e devolvido no final 
ao consumidor que entregue 
a embalagem na máquina 
de logística reversa. 
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CAPÍTULO III 
Medidas de promoção da 
reutilização e reciclagem 

        

Artigo 14.º 
Sistema de depósito de 
embalagens não reutilizáveis de 
bebidas 

1 

1 - O modelo de sistema de depósito descrito no artigo 
14º é, de facto, um sistema de incentivo, pois não 
segue o princípio base dos sistemas de depósito de 
bebidas, que institui normalmente a obrigatoriedades 
de cobrança de um valor de depósito, posteriormente 
devolvido ao consumidor no momento da devolução da 
embalagem vazia (tal como preconizado pela Lei 
69/2018 de 26 de dezembro). 
2 - Acreditamos que a opção por um modelo de 
depósito-reembolso (SDR) de âmbito nacional, através 
da extensão à Região Autónoma dos Açores do 
sistema que está a ser configurado para o Continente e 
Região Autónoma da Madeira, com caracter inovador e 
disruptivo, constituiria uma alternativa mais eficaz e 
eficiente tendo em vista quer o cumprimento de metas, 
quer o racional económico associado. 
3 - Um modelo de SDR centralizado, sem fins 
lucrativos, com o envolvimento direto dos operadores, 
baseado em procedimentos de custeio que evitem a 
subsidiação cruzada entre materiais ou canais e 
totalmente transparente, configura-se uma solução 
mais equilibrada e mais justa para todos, e, sobretudo, 
menos penalizadora para os consumidores. 
4 - Complementarmente, promoção do uso de 
embalagens reutilizáveis no mercado insular deve ser 
igualmente 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 correspondente pegada carbónica. 

  

1 – A Lei n.º 69/2018, de 26 
de dezembro refere que às 
embalagens previstas no n.º 
1, do artigo 23.º-C é 
aplicável o disposto no 
artigo 23.º do Decreto-Lei 
n.º 152-D/2017 para as 
embalagens reutilizáveis, 
com as necessárias 
adaptações. A Região optou 
por um modelo de taxa, 
definida no artigo 9.º da 
proposta de diploma, que é 
cobrado ao consumidor final 
no ato da compra e que 
posteriormente é devolvido 
com a entrega das 
embalagens nas máquinas 
de logística reversa. 
Não obstante do exposto 
nos termos do Estatuto 
Político-Administrativo da 
Região Autónoma dos 
Açores a Região tem 
autonomia política, 
legislativa, administrativa, 
financeira e patrimonial. 
2 e 3 - A RAA está 
empenhada e a trabalhar 
em conjunto com as 
entidades envolvidas de 
forma a que o modelo 
nacional que está a ser 
desenhado seja também 
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aplicado, com as 
necessárias adaptações e 
compatibilidade, aos 
Açores. 
4 - A política de gestão de 
resíduos na RAA segue o 
princípio da hierarquia de 
gestão de resíduos, pelo 
que os sistemas reutilizáveis 
devem ser sempre 
promovidos e especialmente 
incentivados na indústria 
Regional. 

 



 
 

1 

 

Parecer da AHRESP ao 
 

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 

 

Enquadramento 

A AHRESP reconhece a importância e a necessidade de medidas com vista a proteção do ambiente e dos 

recursos naturais, pelo que tem reunido esforços neste sentido.  

Inclusive, a AHRESP tem trabalhado na sensibilização dos agentes económicos do setor da restauração e 

dos cidadãos no que diz respeito à redução do consumo de produtos de plástico de utilização única e à 

separação correta dos resíduos. Recordamos, apenas a título de exemplo, o Projeto Menos plástico, Mais 

Ambiente, o Projeto “Turismo sustentável: um melhor futuro para (com) todos, que desenvolvemos 

recentemente em parceria com o Turismo de Portugal, Federação Portuguesa de Golfe e Universidade 

Nova de Lisboa, e também o Acordo Circular com a Agência Portuguesa do Ambiente, com vista a apoiar 

o Governo e Portugal no cumprimento das metas de reciclagem, através do uso eficiente do plástico na 

cadeia de valor do setor da Hotelaria e Restauração.  

Não obstante, e depois de analisado o 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, a AHRESP vem por este meio expor um conjunto de questões e constrangimentos entretanto 

identificados, para os quais solicitamos a melhor atenção. 

 

Questões práticas / constrangimentos 

Artigo 2.º - Definições 

Alínea t) – A Agência Portuguesa do Ambiente alterou a designação que constava na Lei nº 77/2019, de 2 

de setembro, para “Sacos de plástico muito leves”, definindo-os como os sacos de plástico com uma parede 

de espessura inferior a 15 mícron. Assim, sugere-se uma uniformização da terminologia usada. 

 

Artigo 5.º - Restrições à disponibilização de sacos de plástico 

Considerando que as alternativas existentes no mercado aos sacos de plástico de utilização única são 

normalmente mais dispendiosas e que as empresas de restauração e bebidas estão neste momento, e 



 
 

2 

 

estarão no futuro próximo, numa situação económico-financeira dramática, sem capacidade de suportar 

mais e maiores custos, será necessário que o Governo Regional conceda apoios às nossas empresas, 

para fazer face a esta restrição de disponibilização de sacos de plástico de utilização única. 

 

Artigo 6.º - Taxa sobre saco de plástico 

O que é proposto no presente Decreto Regional representa um custo de contexto gravíssimo para a 

operação das nossas empresas, e que não deve ser implementado. 

Desde já, não comentamos o valor da taxa a aplicar, que é o mesmo valor que é cobrado no continente, e 

é um custo que é suportado integralmente pelo consumidor. As nossas empresas apenas têm que adicionar 

mais um item no seu sistema de faturação, que não é sujeito a IVA, conforme é determinado nos números 

2 e 3 deste artigo 6º. 

No que respeita à cobrança e liquidação desta taxa, é que 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 económico 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 7.º - Publicidade e sensibilização em sacos de plástico 

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

 

Artigo 8.º - Restrições à disponibilização de embalagens de plástico 

É necessário clarificar que as embalagens referidas neste artigo não incluem os copos para servir bebidas 

em estabelecimentos de restauração e bebidas. 

Ainda assim, as medidas previstas neste artigo são mais restritas que o projeto de decreto-lei nacional que 

procede à transposição para a ordem jurídica nacional da Diretiva (UE) 2019/904. Este apenas proíbe, a 

partir de 1 de julho de 2021, os recipientes para bebidas feitos de poliestireno expandido, incluindo as suas 

cápsulas e tampas. 

Paralelamente, temos muitas dúvidas quanto à capacidade de abastecimento dos estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas em matéria de reutilização, até porque todo o esforço dos últimos anos foi 

precisamente o contrário: privilegiar a reciclagem das embalagens de bebidas acondicionadas em 

embalagens primárias não reutilizáveis. Prevemos, assim, sérias dificuldades de adaptação do setor 

industrial a esta medida, o que pode condicionar os níveis de cumprimento dos nossos estabelecimentos. 

Paralelamente, e no que respeita concretamente aos estabelecimentos de restauração ou de bebidas, 

recordamos, a este propósito, que o tecido empresarial deste setor é constituído por estabelecimentos de 

muito pequena dimensão, com espaços físicos muito limitados, logo com uma capacidade de armazenagem 

muito diminuta, pelo que se prevê que esta disposição coloque enormes dificuldades na operação diária 

destes estabelecimentos, uma vez que implicará a criação de espaços para acondicionamento de 

embalagens primárias reutilizáveis vazias.  

Face a esta medida, e de modo a cumprir o estipulado, pode ainda antecipar-se um aumento da atividade 

das operações logísticas, que em algumas situações poderiam passar a ter que ser diárias, de modo a 

ultrapassar as dificuldades de manutenção de embalagens reutilizáveis vazias, nos estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas. Esta situação que ambientalmente também não é favorável, com o aumento da 

emissão de dióxido de carbono, prevê outras dificuldades, como as relacionadas com os horários de cargas 

e descargas, por exemplo no centro das cidades. 
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Artigo 10.º - Proibição da disponibilização de louça de plástico 

Ponto 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. 

A entrada em vigor destas restrições, ainda que apenas para janeiro de 2022, 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. 

É também necessário esclarecer o que se entende por "componente estrutural principal". A este propósito, 

destaca-se 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, pelo que não é aceitável que o Governo Regional venha agora a impor 

essa restrição. 

Sugerimos, assim, que a redação seja reformulada no sentido de acautelar estas dificuldades, não só de 

disponibilização de embalagens, e também de existência de stocks, mas também o que está estabelecido 

na Diretiva (UE) 2019/904. 

Por último, é preciso clarificar o que se entende por "para consumo respetivo". Estamos a falar de consumo 

no local?  

Ponto 2 – É necessário clarificar o que se entende por “especiais indicações clínicas”. Quem as define ou 

decreta? 

 

Artigo 11.º - Restrições ao acondicionamento de produtos alimentares e refeições prontas a consumir 

Ponto 1 – Como já referido anteriormente, 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. 
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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 que está estabelecido na Diretiva (UE) 2019/904. 

Ponto 2 e 3 – Depois de tanto esforço, empenho e investimento que os estabelecimentos de restauração 

ou de bebidas fizeram ao longo dos anos para implementar sistemas de segurança alimentar que garantam 

a segurança dos alimentos que são servidos e protejam a saúde dos seus clientes, parece-nos que esta 

medida pode gerar graves implicações em todo esse sistema, não só porque é impossível garantir que as 

embalagens estão adequadamente limpas e higienizadas, a partir do momento em que a embalagem não 

é da responsabilidade do estabelecimento, mas também porque esta operação pode desencadear no 

estabelecimento contaminações cruzadas difíceis de prever e acautelar. 

Não podemos correr riscos de eventuais intoxicações alimentares originadas na deficiente higienização das 

embalagens sejam imputadas à preparação e confeção dos alimentos servidos, e que a imagem e nome 

de um estabelecimento seja igualmente posta em causa por esse motivo. 

Por último também se prevê a geração de conflitos entre os estabelecimentos e respetivos clientes quando 

o primeiro pretender recusar embalagens que suscitem dúvidas quanto à sua higienização e integridade. 

Face ao exposto, consideramos que esta medida deveria ser opcional e não obrigatória. 

 

Artigo 13.º - Separação de resíduos 

Ponto 1 e 2 – Desde que o estabelecimento assegure a devida deposição e encaminhamento dos resíduos 

em causa, não nos parece justificar a obrigatoriedade da separação em recipientes próprios desses 

mesmos resíduos, uma vez que alguns podem ser colocados no mesmo recipiente dentro do 

estabelecimento e depois triados no momento da sua deposição nos devidos contentores. Consideramos 

que a organização desta operação deve ficar a cargo do próprio estabelecimento. 

Ponto 3 - A este propósito recordamos que a Diretiva (UE) 2018/851, de 30 de maio, que altera a Diretiva 

2008/98/CE, de 19 de novembro - “Diretiva-Quadro Resíduos” – apenas estabelece a obrigatoriedade de 

recolha seletiva de biorresíduos até 31 de dezembro de 2023. Assim, esta obrigatoriedade só deve ser 

estabelecida quando estiver assegurada em toda a Região a respetiva operação de recolha e valorização 

deste resíduo.  
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Artigo 17.º - Normas transitórias 

Deve ser igualmente previsto um prazo para escoamento dos sacos de plástico de utilização única proibidos 

ao abrigo do Artigo 5.º, tendo em consideração as restrições de funcionamento que recaíram e recaem 

sobre os estabelecimentos de restauração ou de bebidas, o que pode ter provocado um aumento de stocks, 

impossíveis de escoar em alguns meses. 

 

Por último, sugerimos a introdução de um novo artigo sobre campanhas ou ações de sensibilização, 

financiadas pelo Governo Regional dos Açores, para cidadãos e responsáveis dos estabelecimentos 

abrangidos por este diploma, a serem realizadas antes da entrada em vigor do presente diploma. 

Consideramos que só desta forma, e com recurso a este tipo de ações, é que todos podem contribuir de 

uma forma massiva e uniforme para uma economia cada vez mais circular, assente nos princípios da 

reutilização e reciclagem. 

 

Conclusão 

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.  

Não obstante, considera-se que é fulcral definir medidas bem articuladas, tendo em atenção questões 

relacionadas com a segurança alimentar, a viabilidade financeira das empresas e a disponibilização 

atempada de alternativas.  

Atendendo a todo o exposto, é urgente clarificar todas as questões supra identificadas, podendo os nossos 

empresários exercer as suas atividades em cumprimento da legislação em vigor e com a segurança de 

quais os aspetos concretos que serão devidamente fiscalizados.  

 

19 de abril de 2021 
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Proposta de Decreto Legislativo Regional, relativo à redução do 

consumo de produtos de utilização única e promoção da 

reutilização e reciclagem  
 

  

- Contributos da APIAM e PROBEB -  
  

28-04-2021  

  

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

Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas (PROBEB), tendo tomado conhecimento da 

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, vêm 

apresentar os seus contributos no âmbito da consulta alargada em curso.  

Antes de tudo, não podemos deixar de expressar estranheza pelo facto destas 

associações não terem sido directamente consultadas no âmbito deste processo e ao 

mesmo tempo manifestar a total disponibilidade para a colaboração com a Secretaria 

Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, bem como as demais entidades 

competentes.  

Sinalizamos ainda que, dada a importância dos temas a tratar, justifica-se a necessidade 

de reflexão mais aprofundada, tendo em conta a magnitude do impacto que estas 

matérias têm ao nível estrutural das actividades económicas abrangidas.   

Quanto à proposta em concreto assinalamos:   

  

A TAXA ECO-EMB   

- Penaliza a fracção de embalagens com melhor potencial de reciclabilidade, uma 

vez que as embalagens de bebidas são 100% recicláveis e apresentam baixos níveis de 

contaminantes para os processos de reciclagem dos diferentes materiais.  

- Com efeito, as classes de valores propostas não correspondem ao resultado de 

um processo de avaliação de ecomodelação em função da reciclabilidade dos diferentes 

materiais. Nomeadamente penalizam fortemente as embalagens em metal e em 

plástico que apresentam em matéria de circularidade o melhor desempenho.  
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- A Taxa ECO-EMB agora proposta, resulta da evolução da taxa ECOL-EMB, 

passando agora a abranger todo o universo de bebidas, sendo fortemente 

discriminatória para o sector, pois deixa fora uma fracção muito relevante das 

embalagens de utilização única colocadas no mercado. A referir que o universo de 

produtos de categorias “não bebidas” representam, em peso do total de embalagens 

declaradas no SIGRE, mais de metade dos resíduos de embalagem gerados, e também 

níveis de reciclabilidade bastante inferiores.   

- Configura uma dupla taxação uma vez que as mesmas embalagens estão 

igualmente abrangidas pelo SIGRE e obrigadas a pagar a respectiva contribuição 

financeira.   

- Ignora o impacto no preço final dos produtos abrangido que, em certos casos, 

poderão quase duplicar o preço a suportar pelos consumidores.   

- Carece de clarificação a obrigação relativa à faturação referida no nº 2 do artigo 

9º, nomeadamente se se aplica no momento da introdução no mercado ou em toda a 

cadeia de abastecimento.  

  

O MODELO ADOPTADO   

- O modelo de sistema de depósito descrito no artigo 14º é na realidade um 

sistema de incentivo, uma vez que não segue o princípio base dos sistemas de depósito 

de bebidas, que institui a obrigatoriedades da cobrança de um valor de depósito, que é 

reembolsado ao consumidor no momento da devolução da embalagem vazia, tal como 

preconiza a Lei 69/2018, de 26 de Dezembro.  

- Acreditamos que a opção por um modelo de depósito-reembolso (SDR) de 

âmbito nacional, através da extensão à Região Autónoma dos Açores do sistema que 

está a ser configurado para o Continente e Região Autónoma da Madeira, com carácter 

inovador e disruptivo, constituirá uma 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 directo dos operadores, baseado em procedimentos de custeio que 

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

configura-se uma solução mais equilibrada e mais justa para todos, e, sobretudo, menos 

penalizadora para os consumidores.  

- Complementarmente, também a promoção do uso de embalagens reutilizáveis 

no mercado insular, deve ser analisada com prudência e numa perspectiva abrangente 

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

associados, em particular a pegada carbónica.   
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A Águas Minerais e de Nascente de Portugal (APIAM) e a Associação Portuguesa de 

Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas (PROBEB) reiteram que, para estas associações e 

para os seus associados, o processo de revisão das medidas para a redução do consumo 

de produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem é de extrema 

importância e essencial para fazer face ao cumprimento das novas metas definidas na 

Directiva Quadro Resíduos, Directiva Embalagens e Directiva SUP. Objectivos 

relativamente aos quais estamos totalmente comprometidos!  

Importa finalmente reforçar a importância de que os operadores económicos tenham 

conhecimento atempado das várias fases deste processo, garantindo a adequada 

discussão prévia destas matérias de modo a serem asseguradas linhas de consenso que 

promovam o cumprimento dos objectivos ambientais estabelecidos ao nível regional, 

nacional e comunitário.  
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PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL,                                                  

RELATIVO À REDUÇÃO DO CONSUMO DE PRODUTOS DE UTILIZAÇÃO ÚNICA E 

PROMOÇÃO DA REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 

 

Comentários 

 

Antes de mais, a CENTROMARCA felicita a Secretaria Regional do Ambiente e 

Alterações Climáticas pela iniciativa de colocação em processo de consulta alargada da 

proposta de decreto legislativo regional, relativo à redução do consumo de produtos 

de utilização única e promoção da reutilização e reciclagem (“Proposta de DLR”). 

Os aspectos do Projecto de DL que motivam a preparação da presente apreciação 

cingem-se ao artigo 3.º do Projecto de DL, ou seja, aos artigos 23.º-B (responsabilidade 

do tempo de espera) e 23.º-C (cargas e descargas), que se projecta aditar ao Decreto-

Lei n.º 239/2003, de 4 de Outubro. Para além das notas apresentadas no presente 

documento, a Centromarca desde já manifesta a sua total disponibilidade para 

qualquer reunião ou esclarecimento que seja considerado útil ou necessário. 

A Centromarca é a Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, e reúne 

no seu âmbito mais de 50 empresas que operam no território nacional, em conjunto 

representando uma fatia muito significativa da produção nacional. A Centromarca foi 

constituída em 1994, por 24 empresas fornecedoras e detentoras de marcas, com o 

objectivo de endereçar as suas preocupações junto das autoridades e entidades 

relevantes.  
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A Centromarca tem, ao longo dos anos, desenvolvido os melhores esforços na 

divulgação do valor da marca, na promoção da qualidade, inovação, competitividade, 

sustentabilidade, progresso, e crescimento da economia, da sociedade e dos 

consumidores. Mais detalhes sobre a Centromarca e a sua actividade, poderão ser 

verificados através do link www.centromarca.pt. 

Apesar de no seu corpo de associados estarem presentes um amplo leque de 

empresas que cobrem transversalmente o universo do chamado Grande Consumo, 

alguns dos nossos associados mais relevantes actuam no sector das bebidas, alcoólicas 

e não alcoólicas, sector que é especialmente focado nesta Proposta de DLR, pelo que 

entendemos ter a necessária legitimidade para uma cuidada e construtiva participação 

neste processo de consulta alargada e, em simultâneo, aproveitamos a oportunidade 

para manifestar a nossa completa disponibilidade para a colaboração com a Secretaria 

de Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, bem como as demais entidades 

regionais competentes. 

Finalmente, gostaríamos de deixar nota da necessidade de uma mais ampla reflexão 

sobre o universo de temas abrangidos por esta proposta legislativa, considerando a 

importância dos objectivos que, com a mesma, se pretendem legitimamente alcançar, 

mas também uma adequada valorização do respectivo impacto, de forma estrutural, 

nos sectores económicos abrangidos. 

Considerando o conteúdo da Proposta de DLR, chamamos especialmente a atenção 

para:  

 

 

 

http://www.centromarca.pt/
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O MODELO PRECONIZADO  

O modelo de sistema de depósito descrito no artigo 14º é, de facto, um sistema de 

incentivo, pois não segue o princípio base dos sistemas de depósito de bebidas, que 

institui normalmente a obrigatoriedades de cobrança de um valor de depósito, 

posteriormente devolvido ao consumidor no momento da devolução da embalagem 

vazia (tal como preconizado pela Lei 69/2018 de 26 de dezembro). 

Acreditamos que a opção por um modelo de depósito-reembolso (SDR) de âmbito 

nacional, através da extensão à Região Autónoma dos Açores do sistema que está a ser 

configurado para o Continente e Região Autónoma da Madeira, com caracter inovador 

e disruptivo, constituiria uma alternativa mais eficaz e eficiente tendo em vista quer o 

cumprimento de metas, quer o racional económico associado.  

Um modelo de SDR centralizado, sem fins lucrativos, com o envolvimento 

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

subsidiação cruzada entre materiais ou canais e totalmente transparente, 

configura-se uma solução mais equilibrada e mais justa para todos, e, 

sobretudo, menos penalizadora para os consumidores. 

Complementarmente, promoção do uso de embalagens reutilizáveis no mercado 

insular deve ser igualmente 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 correspondente pegada carbónica. 
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A TAXA ECO-EMBAL  

Esta taxa penaliza a fração de embalagens com melhor potencial de reciclabilidade, 

uma vez que as embalagens de bebidas são 100% recicláveis e apresentam baixos 

níveis de contaminantes para os processos de reciclagens dos diferentes materiais. 

Aparentemente que as classes de valores propostas não corresponderão ao 

resultado de um processo de avaliação de ecomodelação em função da 

reciclabilidade dos diferentes materiais, nomeadamente porque penalizam 

fortemente as embalagens em metal e em plástico que apresentam em matéria 

de circularidade o melhor desempenho. 

A Taxa ECO-EMB constante da actual proposta, resulta da evolução da taxa ECOL-EMB, 

passando, nesta nova versão, a abranger todo o universo de bebidas. É, não obstante,  

fortemente discriminatória para o sector das bebidas pois deixa fora uma fração muito 

relevante das embalagens de utilização única colocadas no mercado.  

Configura um esquema de dupla taxação uma vez que as mesmas embalagens estão 

igualmente abrangidas pelo SIGRE e obrigadas a pagar a respetiva contribuição 

financeira.  

Ignora, poe outro lado, o impacto no preço final de certas categorias de produtos que 

em certos casos poderão quase duplicar o preço a suportar pelos consumidores.  

Finalmente, carecerá de clarificação a obrigação relativa à faturação referida no nº 2 

do artigo 9º, nomeadamente se a mesma se aplica no momento da introdução no 

mercado ou se incide em toda a cadeia de abastecimento. 

 

Lisboa, 30 de Abril de 2021 

*** 



FORMULÁRIO PARA EMISSÃO DE PARECER  DO PROJETO DE PROPOSTA DE DECRETO 
LEGISLATIVO REGIONAL 

   

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

 

(Consulta às entidades) 

 

NOME DA ENTIDADE 

MORADA 

CÓDIGO POSTAL                        -          

NIF   

EMAIL    

CONTATO  

DATA                         /                   /    

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

Notas: Deve acrescentar o número de linhas necessárias por tabela para os comentários a todos os artigos 

que    pretender. 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

 

COMENTÁRIO GERAL 

Nada a comentar relativamente a este capítulo, considera-se o mesmo 
estruturado corretamente. 

ARTIGOS OBSERVAÇÕES SUGESTÕES ESPECÍFICAS 

 
 

2.º - Definições 

Julga-se que deverá ser adotada 
a ordem alfabética ao longo das 
alíneas, de modo a organizar os 
conceitos para facilitar a 
consulta. 

 

 
 
 

2.º - Definições 
Alínea c) 

 De modo a conformar com o Decreto 
Legislativo Regional n.º 10/2018/A, 
de 28 de agosto, sugere-se que onde 
se lê “(…) serviços de alimentação ou 
de bebidas e cafetaria (…)”, se leia 
“(…) serviços de alimentação, de 
bebidas e cafetaria (…)” 

 
 

2.º - Definições 
Alínea h) 

O conceito definido na presente 
alínea não é utilizado ao longo 
do diploma, pelo que se 
questiona a utilidade do mesmo 
no presente artigo. 

 

ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS AÇORES 

Rua Filipe Carvalho, n.º 6 
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ersara@azores.gov.pt 
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1 

04 16 

Hugo Miguel Pacheco 



 
2.º - Definições 

Alínea i) 

Julga-se que por lapso não foi 
colocada a vírgula 
imediatamente após o conceito 
a definir, à semelhança das 
restantes alíneas. 

Sugere-se que seja adicionada a 
vírgula em falta, ficando: 
“«Embalagem não reutilizável», uma 
embalagem que não é reutilizável 
nos termos da alínea j);” 

 
 

 
 

2.º - Definições 
Alínea k) 

 Sugere-se que a definição constante 
da presente alínea deverá 
acompanhar a definição constante 
da Diretiva 94/62/CE, ficando 
“«Embalagem primária», qualquer 
embalagem concebida com o 
objetivo de constituir uma unidade 
de venda ao utilizador ou consumidor 
final no ponto de compra.” 

 
 

 
 

2.º Definições 
Alínea o) 

 Sugere-se que a definição constante 
da presente alínea deverá 
acompanhar a definição constante 
da Diretiva 2019/904/EU, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 5 de junho de 2019, ficando “ 
«Plástico oxodegradável», materiais 
de plástico que incluem aditivos que, 
através da oxidação, conduzem à 
fragmentação do material de 
plástico em microfragmentos ou à 
sua decomposição química;” 

 
 

2.º - Definições 
Alínea q) 

 Sugere-se que onde se lê “(…) para o 
mesmo fim para que foi concebido;” 
se leia “(…) para o mesmo fim para o 
qual foi concebido;” 

 
 

3.º - Sensibilização ambiental 

 De modo a não gerar confusão, 
limitando o alcance do diploma, 
sugere-se que seja retirada a parte 
final do presente artigo, ficando “O 
departamento do Governo Regional 
com competência em matéria de 
ambiente deve promover medidas de 
sensibilização para informar os 
operadores económicos, os 
estabelecimentos e os consumidores 
e incentivar um comportamento 
responsável destes, a fim de reduzir a 
produção de resíduos provenientes 
das atividades e produtos abrangidos 
pelo presente diploma.” 

 
 

 
 

4.º - Plásticos oxodegradáveis 

Para além dos plásticos 
oxodegradáveis existem outros 
contemplados na Diretiva 
2019/904/EU, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de 
junho de 2019, cuja colocação 
no mercado deverá ser alvo de 
proibição por parte dos Estados 
Membros, nomeadamente os 
enumerados na parte B do 
anexo à mesma. 

Julga-se que o presente diploma 
deverá incluir, para além dos 
plásticos oxodegradáveis, os 
plásticos enumerados na parte B do 
anexo à Diretiva 2019/904/EU, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 5 de junho de 2019. Para tal 
sugere-se a criação de um anexo nos 
mesmos termos daquela. 

 

 



CAPÍTULO II 

Medidas de redução do 

consumo de produtos de 

utilização única 

COMENTÁRIO GERAL 

Considera-se que no que diz respeito à taxa sobre os sacos de plástico, 
as competências atribuídas pela presente proposta de Decreto 
Legislativo Regional deveriam concentrar-se numa única entidade de 
modo a favorecer uma eficiente organização, não existindo informação 
dispersa pelas diversas entidades envolvidas. 

ARTIGOS OBSERVAÇÕES SUGESTÕES ESPECÍFICAS 

 
 

Número 1, artigo 6.º - Taxa sobre saco 
de plástico 

Julga-se que se encontra 
limitativo no que diz respeito 
aos estabelecimentos 
abrangidos, o que se poderá 
tornar confuso. 
Julgando a ERSARA ser mais 
proveitoso que sejam incluídas 
todas as atividades. 
 
A ERSARA acredita também que 
o valor resultante da aplicação 
da taxa em questão deveria 
reverter para companhas de 
sensibilização ambiental, 
manutenção da plataforma 
eletrónica e para a expansão do 
sistema de reutilização de 
embalagens.  

Sugere-se “Sobre cada saco de 
plástico disponibilizado ao 
consumidor, com exceção de saco de 
plástico que se destine a servir de 
embalagem primária de carne, peixe 
e seus derivados e de saco de plástico 
reutilizável isotérmico ou em ráfia 
(sintética), incide uma taxa no valor 
de € 0,10 (dez cêntimos), a qual 
constitui receita própria da Região 
Autónoma dos Açores revertendo 
para campanhas de sensibilização 
ambiental, manutenção da 
plataforma especificada de 
submissão de dados e para criação e 
promoção do sistema de reutilização 
de embalagens.” 

 
 

Número 2, artigo 6.º - Taxa sobre saco 
de plástico 

Julga-se que por motivos de 
concordância a palavra “saco” 
deveria constar no plural. 

Sugere-se “Taxa sobre sacos de 
plástico”, alterando-se também o 
título do presente artigo. 

 
 

Número 3, artigo 6.º - Taxa sobre saco 
de plástico 

Deverá ser clarificada a questão 
sobre a incidência de imposto 
sobre o valor acrescentado junto 
da Autoridade Tributária, uma 
vez que a mesma questão no 
diploma atual suscitou dúvidas 
junto desta entidade. 

 

 
 

Número 4, artigo 6.º - Taxa sobre saco 
de plástico 

De acordo com o explanado no 
comentário geral a este capítulo, 
considera-se que a ERSARA não 
deverá constar do presente 
diploma. 
 
De modo a concordar com a 
proposta relativa ao número 1 
do presente artigo, considera-se 
que deverá ser alterada a secção 
de frase “exerçam as atividades 
mencionadas no n.º 1”. 
 
Deverá ser explicito o momento 
em que termina o prazo para a 
submissão de dados. 
 
O que é submetido são os dados 
referentes aos sacos de plástico 
disponibilizados e não uma 
declaração. 
 

Sugere-se “As pessoas singulares ou 
coletivas que disponibilizem sacos de 
plástico, conforme o no n.º 1 do 
presente artigo, submetem através 
de formulário eletrónico, em 
plataforma específica disponibilizada 
pelo departamento do Governo 
Regional com competência em 
matéria de ambiente, até ao último 
dia do mês de fevereiro de cada ano, 
os dados referentes ao ano civil 
anterior dos quais constem, 
designadamente, as quantidades de 
sacos de plástico adquiridos e 
distribuídos aos consumidores, 
incluindo os isentos, acompanhados 
de cópia dos documentos 
contabilísticos que demonstrem as 
quantidades declaradas”. 



Deverá ser junta cópia dos 
documentos contabilísticos que 
demonstrem a quantidade 
declarada. 

 
 

Número 5, artigo 6.º - Taxa sobre saco 
de plástico 

Não é claro a quem compete 
apurar o valor da contribuição e 
emitir o documento de 
liquidação. 
 
Para conformar com a proposta 
relativa ao número anterior 
deverá ser alterada a secção de 
frase “(…) com base na 
declaração (…)” para “(…) com 
base nos dados (…)” 

Sugere-se “5 - O apuramento da 
contribuição devida é efetuado pelo 
departamento do Governo Regional 
com competência em matéria de 
finanças, com base nos dados a que 
se refere o número anterior.” 
Acrescentando-se dois números: “6 – 
O documento de liquidação é emitido 
pelo departamento do Governo 
Regional com competência em 
matéria de finanças no prazo de 30 
dias contados da receção dos dados 
referidos no número 4 do presente 
artigo.” e “7 – O pagamento do 
documento referido no número 
anterior é efetuado até 31 de maio de 
cada ano, junto do departamento do 
Governo Regional com competência 
em matéria de finanças, a quem 
compete as demais atividades e 
prerrogativas necessárias à 
efetivação do seu cumprimento e 
respetiva fiscalização.”  

 
 

Número 2, artigo 7.º - Publicidade e 
sensibilização em sacos de plástico 

Uma vez que em nenhum 
momento na presente proposta 
de diploma foi usada a 
expressão “espessura de 
parede” considera-se que a 
mesma deva ser suprimida. 

Sugere-se para conformar com as 
definições constantes do artigo 2.º a 
seguinte redação: “A inserção de 
mensagens publicitárias em sacos de 
plástico com espessura igual ou 
superior a 50 μm (…)” 

 
 

Artigo 8.º - Restrições à disponibilização 
de embalagens de plástico 

O presente artigo suscitou 
dúvidas quanto ao seu objeto, 
uma vez que se por um lado se 
pretende com o presente 
diploma reduzir o plástico de 
utilização única, por outro é 
permitida a disponibilização de 
embalagens de plástico quando 
o consumo não for feito no local 
ou quando não haja espaço para 
consumo. 

 

 
 

Artigo 9.º - ECO-EMB 
 

 De modo a ficar imediatamente claro 
sugere-se que se inclua a expressão 
“taxa” no título, tal como surge no 
artigo 6.º, ficando “taxa ECO-EMB”. 

 
 

Número 1, artigo 10.º - Proibição da 
disponibilização de louça de plástico 

 Sugere-se que onde se lê “(…), bem 
como colheres, garfos, facas, 
pauzinhos ou varetas, palhinhas e 
agitadores, (…)” se leia “(…), bem 
como colheres, garfos, facas, 
pauzinhos ou varetas, palhinhas e 
agitadores de bebidas, (…)” 



 
 

Número 3, artigo 10.º - Proibição da 
disponibilização de louça de plástico 

 Sugere-se que onde se lê “(…), 
mediante despacho do 
departamento do Governo Regional 
com competência em matéria de 
ambiente, (…)” se leia “(…), mediante 
despacho do membro do Governo 
Regional com competência em 
matéria de ambiente, (…)” 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Medidas de promoção da 

reutilização e reciclagem 

 

COMENTÁRIO GERAL 

Nada a comentar relativamente a este capítulo, considera-se o mesmo 
estruturado corretamente. 

ARTIGOS OBSERVAÇÕES SUGESTÕES ESPECÍFICAS 

 
 

Artigo 12.º - Sistemas de reutilização de 
embalagens 

 Sugere-se que seja alterada a 
formatação do presente título, 
nomeadamente, que seja suprimido 
o sublinhado 
 

 
 

Número 6, Artigo 12.º - Sistemas de 
reutilização de embalagens 

 Sugere-se que onde se lê “(…) devem 
informar departamento do Governo 
(…)” se leia “(…) devem informar o 
departamento do Governo (…)” 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Disposições finais 

 

COMENTÁRIO GERAL 

Nada a comentar relativamente a este capítulo, considera-se o mesmo 
estruturado corretamente. 

ARTIGOS OBSERVAÇÕES SUGESTÕES ESPECÍFICAS 

 
 

Número 1, do artigo 16.º - Ilícitos 

 Sugere-se que onde se lê “(…), bem 
como a falta ou atraso na entrega 
das declarações (…)” se leia “(…), 
bem como a falta ou atraso na 
entrega dos dados previstos no 
número 1 do artigo 6.º (…)” 

 
 

Número 2, artigo 16.º - Ilícitos 

Julga-se que a violação dos n.ºs 
2 e 3 do artigo 6.º bem como do 
n.º 2 do artigo 9.º, não podem 
constituir contraordenações 
ambientais, pelo que se sugere a 
sua reformulação. 

 

 



 

OUTROS COMENTÁRIOS  

E/OU PROPOSTAS  

 

 

Propõe-se que seja realizada uma reunião com as entidades envolvidas 
no presente diploma a fim o mesmo ser clarificado e serem debatidas as 
propostas sugeridas. 

 

 

 

 

 

 



FORMULÁRIO PARA EMISSÃO DE PARECER DO PROJETO DE PROPOSTA DE DECRETO 
LEGISLATIVO REGIONAL 

   

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

 

(Consulta às entidades) 

 

NOME DA ENTIDADE 

MORADA 

CÓDIGO POSTAL                        -          

NIF   

EMAIL    

CONTACTO  

DATA                         /                   /    

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

Notas: Deve acrescentar o número de linhas necessárias por tabela para os comentários a todos os artigos 

que    pretender. 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

 

COMENTÁRIO GERAL 

 

ARTIGOS OBSERVAÇÕES SUGESTÕES ESPECÍFICAS 

Artigo 4.º, n.º 1 Desnecessária a numeração 
uma vez que o artigo trata de 
um requisito único. 

Eliminar numeração. 

   

 

Inspeção Regional do Ambiente 

Rua do Galo, n.º 118 

9700 091 Angra do Heroísmo 

600087018 
 
Info.ira@azores.gov.pt 

295403800 

16 04 21
21 

Elisabete Santos - CDIAJ 



CAPÍTULO II 

Medidas de redução do 

consumo de produtos de 

utilização única 

COMENTÁRIO GERAL 

 

ARTIGOS OBSERVAÇÕES SUGESTÕES ESPECÍFICAS 

Artigo 6.º Não existe contraordenação 
para o incumprimento das 
obrigações previstas no n.º 4 
(submissão de declaração até 
final do mês de fevereiro). No 
entanto, parece-nos que esta 
obrigação integra a previsão do 
n.º 1, do art. 16.º, punível nos 
termos do Regime Geral das 
Infrações Tributárias. 

 

Artigo 7.º O n.º 6 não contém qualquer 
obrigação passível de 
contraordenação. 

Em vez que cominar todo o artigo 
com contraordenação leve, 
restringir a cominação aos números 
1 a 5. 

Artigo 10.º Os números 2 e 3, salvo melhor 
opinião, não precisam de coima. 
Se não estiverem reunidos os 
requisitos para as exceções ali 
previstas considera-se violado o 
disposto no n.º 1. 

Em vez que cominar todo o artigo 
com contraordenação leve, 
restringir a cominação ao número 1. 

Artigo 11.º A coima prevista para o n.º 3 
será, salvo melhor opinião, 
aplicável aos clientes por não 
assegurarem as devidas 
condições da embalagem. No 
entanto, a verificação do 
cumprimento destes requisitos 
foi atribuída ao 
estabelecimento, que pode 
recusar as embalagens que não 
reúnam as devidas condições. 

Em vez que cominar todo o artigo 
com contraordenação leve, 
restringir a cominação aos números 
1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

Medidas de promoção da 

reutilização e reciclagem 

 

COMENTÁRIO GERAL 

 

ARTIGOS OBSERVAÇÕES SUGESTÕES ESPECÍFICAS 

Artigo 14.º, n.º 3 A coima atribuída a este artigo 
referir-se-á apenas ao 
incumprimento do dever de 
assegurar um incentivo ao 
consumidor pelo ato de 
devolução de embalagens não 
reutilizáveis, caso os 
estabelecimentos 
disponibilizem equipamentos 
para esse efeito. 

 

Artigo 14.º, n. 4 Não se vislumbra a utilidade de 
cominar o incumprimento do 
disposto no n.º 4 do artigo 14.º, 
pelo que propõe-se a 
eliminação da referida 
contraordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

Disposições finais 

 

COMENTÁRIO GERAL 

 

ARTIGOS OBSERVAÇÕES SUGESTÕES ESPECÍFICAS 

Artigo 16.º, n.º 2 Verificamos uma incorreção no 

n.º 2, do art. 16.º, da proposta 

de diploma, que estatui que a 

coima para a infração quando 

praticada por pessoa coletiva, 

em caso de negligência, tem 

como mínimo 5.000,00 (cinco 

mil euros), sendo tal valor de 

2.000,00 (dois mil euros). 

Entendemos que é 
desnecessário colocar o 
montante das coimas aplicáveis. 
Basta tipificá-las como 
contraordenações leves 
puníveis nos termos da LQCA. 
Desta forma o diploma não 
ficará desatualizado caso haja 
alterações na LQCA. 
Ficaria mais claro se as 
contraordenações fossem 
elencadas por alíneas, uma para 
cada artigo. 
Na redação proposta foram 
incorporadas as alterações 
sugeridas anteriormente 
(assinaladas a vermelho). 

Redação proposta: 
2 – Constitui contraordenação 
ambiental leve, nos termos do 
disposto na Lei Quadro das 
Contraordenação Ambientais, 
aprovada pela Lei n.º 50/2006, de 29 
de agosto, a prática das seguintes 
infrações: 
a) A colocação no mercado Regional 
de produtos em violação do 
disposto no artigo 4.º; 
b) O incumprimento das medidas 
previstas nos números 1 e 2 do 
artigo 5.º; 
c) A violação do disposto nos 
números 2 a 3 do artigo 6.º;  
d) A violação do disposto nos 
números 1 a 5 do artigo 7.º; 
e) A violação do disposto no artigo 
8.º; 
f) A violação do disposto no número 
2 do artigo 9.º; 
g) A violação do disposto no número 
1 do artigo 10.º; 
h) A violação do disposto nos 
números 1 e 2 do artigo 11.º; 
i) O incumprimento das obrigações 
previstas no artigo 12.º; 
j) O incumprimento das obrigações 
previstas no artigo 13.º; 
k) O incumprimento do dever de 
assegurar um incentivo ao 
consumidor pelo ato de devolução 
de embalagens não reutilizáveis, nos 
termos previstos no n.º 3 do artigo 
14.º. 
(eliminada a CO aplicável ao n.º 4 do 
art. 14º) 

Artigo 17.º, n.º 3 Lapso de escrita “… em 
funcionamento a quando da 
entrada em vigor … 

“… em funcionamento aquando da 
entrada em vigor …” 

Artigo 18.º Lapso de escrita “… com a 
efeitos …” 

“… com efeitos …” 

 

 



OUTROS COMENTÁRIOS  

E/OU PROPOSTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 







                           Avaliação Prévia de Impacto de Género                            
 

1 - Identificação de iniciativa 
 

Estabelece 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 
 

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

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

 

 

4 - Previsão de resultados a alcançar e valoração do impacto de género 
 

 
Categorias / Indicadores 

Avaliação Valoração 

Sim Não N/A Positivo Neutro Negativo 

1 Direitos: 
 

 
1.1 

A iniciativa afetará os direitos das mulheres ou dos homens de forma 
direta ou indireta? 

 x   x  
Notas:  

2 Acesso: 
 

 
2.1 

O número de homens e mulheres que beneficiam da aplicação da 
iniciativa é igual? 

x    x  
Notas:  

 
2.2 

A iniciativa permite que os homens e mulheres participem de igual 
modo? 

x    x  
Notas:  

3 Recursos: 
 

 
3.1 

Homens e mulheres têm o mesmo acesso aos recursos (tempo, 
financeiros, informação) necessários para poderem beneficiar da 
aplicação da iniciativa? 

x   
 

 
 

x  

Notas:  

 
3.2 

A iniciativa promove uma distribuição igual de recursos entre homens 
e mulheres? 

x    x  
Notas:  

4 Normas e Valores: 
 

 
4.1 

Caso a iniciativa entre em vigor, os estereótipos de género, bem 
como as normas e valores sociais e culturais, irão afetar homens e 
mulheres de forma diferente? 

 x  
 

 
 

x  

Notas:  

 
4.2 

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

 x  
 

 
 

x  

Notas: 

Totais: 4 3 0 0 7 0 
 

 

5 - Conclusão/propostas de melhoria 

 

Sim  Não x Nota: Em caso de resposta afirmativa o preenchimento da ficha encontra-se concluido. 

 


