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Enquadramento da legislação nacional
Principais marcos…

Diploma Unilex ( D.L.n.º 157-D/2017, 11 dez)

Unifica o regime jurídico dos fluxos específicos de resíduos ao abrigo da responsabilidade alargada do produtor (RAP)

Transpõe a Diretiva Embalagens e outras Diretivas de demais fluxos

Lei n.º 69/2018, 26 dez 
Cria um sistema de incentivo e a obrigatoriedade do sistema de depósito e retorno para garrafas de bebidas de plástico, metais e vidro

Lei n.º 76/2019, 2 set ( regulamenta a disponibilização de louça de plástico de utilização única na restauração e comércio a retalho)

Lei n.º 77/2019, 2 set (utilização de sacos de plástico muito leves e recipientes de plástico de utilização única na comercialização de 
produtos de panificação, hortícolas e frutas)

Lei n.º 88/2019, 3 set (redução do impacto das pontas de cigarros no meio ambiente)

Diploma Unilex (D.L. n.º 102-D/2020, 10 dez) 

(alteração do regime jurídico dos fluxos específicos de resíduos, do regime geral de gestão de resíduos e do regime jurídico dos aterros) 

Apreciação Parlamentar (Lei n.º 52/2021, 10 ago)

D.L. n.º 78/2021, 24 set (transpõe parcialmente a Diretiva SUP)

D.L. n.º 83/2022, 9 dez (completa a transposição da Diretiva SUP)

7ª Revisão do Diploma Unilex

Regulamentação do SDR

2017

2018

2019

2020
2021

2023

2021
2022



Enquadramento da legislação nacional

Instrumentos de Fiscalidade …

Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) 

(com agravamento para recicláveis)

Taxa Descartáveis
(OE 2021, embalagens de plástico e alumínio, 0,30 €/unidade, 
regulamentado por Portarias)

Taxa sobre os Plásticos da UE (embalagens de 
plástico não reciclados) - Plastic Tax

(0,80€/kg)



Diretiva SUP

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



• Regulamento de Execução (UE) 2020/2151 da Comissão, de 17 de dezembro de 2020, que estabelece regras sobre especificações de marcação harmonizadas para produtos plásticos de

uso único enumerados na parte D do anexo da Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a redução do impacto de certos produtos de plástico no ambiente.

• Decisão de Execução (UE) 2021/958 da Comissão, de 31 de maio de 2021, que estabelece os modelos para a comunicação dos dados e informações relativos às artes de pesca

colocadas no mercado e aos resíduos de artes de pesca recolhidos nos Estados-Membros e para o relatório de controlo da qualidade em conformidade com os artigos 13.º, n.º 1, alínea

d), e 13.º, n.º 2, da Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho.

• Anexo da Decisão de Execução (UE) 2021/958 da Comissão, de 31 de maio de 2021,que estabelece os modelos para a comunicação dos dados e informações relativos às artes de pesca

colocadas no mercado e aos resíduos de artes de pesca recolhidos nos Estados-Membros e para o relatório de controlo da qualidade em conformidade com os artigos 13.º, n.º 1, alínea

d), e 13.º, n.º 2, da Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho.

• Decisão de execução (UE) 2021/1752 da Comissão, de 1 de outubro de 2021, que estabelece as regras de aplicação da Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho no

que diz respeito ao cálculo, verificação e comunicação de dados sobre a recolha seletiva de resíduos de garrafas plásticas de bebidas descartáveis.

• Decisão de Execução (UE) 2022/162 da Comissão, de 4 de fevereiro de 2022, que estabelece regras de execução da Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho

relativamente ao cálculo, verificação e comunicação da redução do consumo de determinados produtos de plástico de utilização única e das medidas tomadas pelos Estados-Membros

para atingir essa redução.

• Comunicação da Comissão— Orientações da Comissão sobre produtos de plástico descartáveis, em conformidade com a Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho

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

Atos complementares da Diretiva SUP
Para consulta…

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:32020R2151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32021D0958
https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/FluxosEspecificosResiduos/uso%20sustentavel%20recursos/C_2021_3765_PT_ACTE2_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32021D1752
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32022D0162
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021XC0607(03)


Diretiva SUP

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

A Diretiva aplica-se aos produtos de plástico de utilização única (PPUU) mais encontrados nas praias
europeias, aos produtos feitos de plástico oxodegradável (PPO) e às artes de pesca que contêm plástico
(APP).
✓Âmbito é o produto
✓Prevalece em relação à Diretiva Embalagens

Tipos de medidas previstas na Diretiva:

• Proibição de colocação no mercado
• Redução de consumo
• Requisitos de conceção ecológica (ecodesign)
• Requisitos de marcação
• Responsabilidade alargada do produtor (RAP)
• Recolha Seletiva
• Medidas de sensibilização



Diretiva SUP
Proibição de colocação no mercado de…

• Produto feito de plástico oxodegradável;
• Cotonetes*, pratos;
• Talheres (garfos, facas, colheres e pauzinhos);
• Agitadores de bebidas;
• Palhas*;
• Varas concebidas para serem fixadas a balões e

os prenderem (exceto utilização industrial e
aplicação profissional)

• Recipientes para bebidas feitas de poliestireno
expandido (com tampas);

• Copos para bebidas feitos de poliestireno
expandido (com cobertura e tampa);

• Recipientes para alimentos feitos de poliestireno
expandido (com ou sem tampa) utilizados para
conter alimentos:

• Destinados ao consumo imediato, no local ou
para levar;

• Tipicamente consumidor a partir do recipiente; e
• Prontos a consumir sem preparação

suplementar.

* Exceto se forem abrangidas pelo âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, na sua redação 
atual



Diretiva SUP vs DL SUP
Redução do consumo de…

Artigo 4.º da Diretiva SUP: Os Estados-Membros podem
“incluir objetivos nacionais de redução do consumo,
medidas destinadas a assegurar a disponibilização de
alternativas aos produtos de plástico enumerados na parte
A do anexo no ponto de venda ao consumidor final,
instrumentos económicos, como por exemplo garantir que
não são fornecidos gratuitamente esses produtos”

Artigo 5.º do DL SUP: Os referidos produtos têm de cumprir os
respetivos objetivos nacionais:
• Até 31.12.2026, uma redução do consumo de 80%, relativamente a

2022
• Até 31.12.2030, uma redução do consumo de 90%, relativamente a

2022
Os objetivos podem ser revistos sempre que se considere necessário
com base em razões tecnológicas ou de mercado, ou ainda em
resultado da evolução do Direito da União Europeia.
Os objetivos são medidos em termos da massa do plástico que entra
na composição dos produtos colocados no mercado.
Para efeitos de reporte e demonstração à Comissão Europeia da
redução do consumo dos referidos produtos, é observada a
metodologia de cálculo e verificação da redução do consumo que vier
a ser estabelecida pela Comissão.*
Caso não se registe a redução do consumo ou os objetivos, o
Governo determina a adoção de novas medidas, nomeadamente a
fixação de restrições à comercialização dos respetivos produtos.
Até 31.12.2025, a APA e DGAE avaliam a necessidade de introdução
de novas medidas conducentes ao cumprimento dos objetivos.

• Copos para bebidas com coberturas e tampas
• Recipientes para alimentos feitos de poliestireno

expandido (com ou sem tampa) utilizados para conter
alimentos:

o Destinados ao consumo imediato, no local ou para
levar;

o Tipicamente consumidor a partir do recipiente; e
o Prontos a consumir sem preparação suplementar

* Decisão de Execução (UE) 2022/162 da Comissão, de 4 de fevereiro de 2022 - relativamente
ao cálculo, verificação e comunicação da redução do consumo de determinados produtos de
plástico de utilização única e das medidas tomadas pelos Estados-Membros para atingir essa
redução.



Diretiva SUP
Requisitos de conceção ecológica de…

• Recipientes para bebidas ≤ 3 litros, incluindo as
suas cápsulas e tampas (incluindo embalagens
compósitas), mas não:

o Os recipientes para bebidas de vidro ou de metal
que tenham cápsulas e tampas feitas de plástico

o Os recipientes para bebidas destinadas e
utilizadas para os alimentos para fins medicinais
específicos

Artigo 9.º do DL SUP: Os referidos produtos, a partir de
01.07.2024, só podem ser colocados no mercado os
recipientes se as suas tampas e cápsulas permanecerem
fixadas aos recipientes durante a fase de utilização
prevista do produto.
Considera-se que não são de plástico as cápsulas e as
tampas de metal com juntas de plástico.
Presume-se que os mencionados produtos encontram-
se em conformidade com as normas harmonizadas
relativas a esta matéria.

Artigo 6.º da Diretiva SUP: “Até 3 de outubro de

2019, a Comissão solicita às organizações

europeias de normalização a elaboração de normas

harmonizadas relativas ao requisito a que se refere

o n.º 1. Essas normas deve, em particular, atender à

necessidade de garantir a força, fiabilidade e a

segurança necessárias dos sistemas de fecho dos

recipientes para bebidas, nomeadamente os

destinados a bebidas gaseificadas.”



Diretiva SUP vs DL SUP
Requisitos de marcação

• Pensões, tampões higiénicos e tampões com
aplicador

• Toalhetes pré-humedecidos para higiene pessoal e
para uso doméstico

• Produtos do tabaco com filtros e filtros
comercializados para uso em combinação com
produtos do tabaco

• Copos para bebidas

Artigo 11.º do DL SUP: Os referidos produtos só podem ser
colocados no mercado se ostentarem na sua embalagem ou
no próprio produto uma marcação visível, claramente
legível e indelével, a qual deve conter as seguintes
informações destinadas aos consumidores:
• 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

• A presença de plástico no produto e o consequente
impacto ambiental negativo da deposição de lixo em
espaço público ou de outros meios inadequados de
eliminação de resíduos do produto.

O referido não prejudica a disponibilização no mercado dos
produtos referidos, sem a marcação, quando tenham sido
colocados no mercado em data anterior à entrada em vigor
do presente decreto-lei (ou seja, 25.09.2021), e até ao total
escoamento de existências.

Regulamento de Execução (UE) 2020/2151 da

Comissão, de 17 de dezembro de 2020 - estabelece

regras sobre as especificações de marcação

harmonizadas dos produtos de plástico de utilização

única enumerados na parte D do anexo da Diretiva (UE)

2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho

relativa à redução do impacto de determinados produtos

de plástico no ambiente.



Diretiva SUP

Responsabilidade alargada do produtor (RAP)

Os EM assegurem a criação de regimes de RAP para todos os PPUU enumerados na parte E do anexo, bem
como para as APP colocadas no mercado do EM. Os EM tomam as medidas necessárias para assegurar a
recolha seletiva para reciclagem:

• Até 2025: de uma quantidade de resíduos de PPUU enumerados na parte F do anexo igual a 77% em peso,
desses PPUU colocados no mercado num determinado ano;

• Até 2029: de uma quantidade de resíduos de PPUU enumerados na parte F do anexo igual a 90% em peso,
desses PPUU colocados no mercado num determinado ano.

Para tal os EM podem:
(i) estabelecer sistemas de reembolso e depósito e
(ii) estabelecer metas de recolha seletiva para os respetivos regimes de RAP.



Diretiva SUP
Recolha Seletiva

Garrafas para bebidas com capacidade ≤ 3 litros,
incluindo as suas cápsulas e tampas, mas não:
• As garrafas para bebidas de vidro ou de metal que

tenham cápsulas e tampas feitas de plástico
• As garrafas para bebidas destinadas e utilizadas

para alimentos para fins medicinais específicos

Artigo 12.º do DL SUP: Aos referidos produtos deve ser
assegurada a recolha seletiva para reciclagem, nos seguintes
termos:
• Até 31.12.2025, recolha seletiva de, pelo menos, 77%,

em peso, desses produtos colocados no mercado em
cada ano;

• Até 31.12.2029, recolha seletiva de, pelo menos, 90%,
em peso, desses produtos colocados no mercado em
cada ano.

Os produtores dos produtos referidos são responsáveis por
assegurar o cumprimento das metas estabelecidas, no
âmbito de sistemas de gestão previstos no UNILEX.

Decisão de Execução (UE) 2021/1752 da Comissão, de 1 de

outubro de 2021 - estabelece regras de execução da Diretiva

(UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho no

respeitante ao cálculo, à verificação e à comunicação de dados

relativos à recolha seletiva de resíduos de garrafas de plástico

de utilização única para bebidas.

Artigo 9.º da Diretiva SUP: “Os produtos (…) que
tenham sido colocados no mercado de cada Estado-
Membro, podem ser considerados iguais à
quantidade de resíduos gerados a partir de tais
produtos, incluindo lixo, no mesmo ano nesse Estado-
Membro.
Para alcançar esse objetivo, os Estados-Membros
podem, nomeadamente:
a)Estabelecer sistemas de reembolso e depósito;
b)Estabelecer metas de recolha seletiva para os

respetivos regimes de responsabilidade alargada
do produtor.”



Diretiva SUP vs DL SUP
Metas de incorporação de plástico reciclado de…

• Garrafas PET para bebidas ≤ 3 litros, incluindo as

suas cápsulas e tampas mas não:

➢As garrafas para bebidas de vidro ou de metal que

tenham cápsulas e tampas feitas de plástico

➢As garrafas para bebidas destinadas e utilizadas

para os alimentos para fins medicinais específicos

Artigo 10.º do DL SUP: Os referidos produtos, a partir de
01.01.2025, devem assegurar um objetivo mínimo de 25%
de incorporação de plástico reciclado, percentagem essa
calculada como uma média para todas essas garrafas
colocadas no mercado.
A partir de 01.01.2030, deve ser assegurado um objetivo
mínimo de 30% de incorporação de plástico reciclado nos
referidos produtos.
As percentagens devem ser cumpridas anualmente por cada
embalador.
Considera-se que não são de plástico as cápsulas e as
tampas de metal com juntas de plástico.
Os embaladores devem, sempre que solicitado pelas
autoridades competentes, fazer a devida prova da
quantidade de plástico reciclado incorporado,
nomeadamente através de declarações dos respetivos
fabricantes ou fornecedores.

Artigo 6.º da Diretiva SUP: “Até 1 de janeiro de
2022, a Comissão adota atos de execução que
estabeleçam as regras para o cálculo e
verificação das metas estabelecidas no primeiro
parágrafo do presente número.”



DL SUP

Objetivos nacionais de redução de PPUU

• Até 31.12.2026: uma redução do consumo
de 80% relativamente a 2022;

• Até 31.12.2030: uma redução do consumo
de 90%, relativamente a 2022.

• Copos para bebidas, incluindo as suas coberturas e tampas;
• Recipientes para alimentos (recipientes como caixas, com ou

sem tampa, incluindo os recipientes para alimentos utilizados
na restauração rápida ou que contenham qualquer outro tipo
de refeição pronta para consumo imediato, com exceção dos
recipientes para bebidas, dos pratos, dos sacos e invólucros que
contenham alimentos, utilizados para conter alimentos):

o Destinados ao consumo imediato, tanto no local como para
levar;

o Tipicamente consumidos a partir do recipiente;
o Prontos a consumir sem preparação suplementar, ou seja, sem

cozinhar, cozer ou aquecer.



DL SUP

Disponibilização de alternativas reutilizáveis

A partir de 01.01.2024

Os estabelecimentos com produtos sujeitos às
referidas metas nacionais as metas nacionais para o
fornecimento de refeições prontas a consumir, em
regime de take-away, são obrigados a disponibilizar
alternativas reutilizáveis aos seus clientes,
mediante a cobrança de um depósito a devolver
aquando do retorno das embalagens.
Os referidos estabelecimentos não podem
disponibilizar o produto ou a embalagem reutilizável
a um preço superior ou em condições mais
desvantajosas do que a embalagem de utilização
única.

As máquinas de venda automática, destinadas ao
fornecimento de refeições ou bebidas prontas a consumir
embaladas no momento da aquisição pelo consumidor,
instaladas ou substitutos a partir desta data, devem
possibilitar que os consumidores utilizem os seus
próprios recipientes. As máquinas anteriores a essa data
devem possibilitar que os consumidores tenham a
alternativa de utilizar os seus próprios recipientes a partir
daquela data, devendo essa possibilidade ser claramente
comunicada.
Nos estabelecimentos de restauração ou de bebidas, com
exceção da atividade de restauração ou de bebida não
sedentária, todos os utensílios que visam servir e/ou
auxiliar no consumo de alimentação ou de bebidas
vendidas para consumo no local são obrigatoriamente
reutilizáveis. No entanto, esta obrigação não se aplica no
contexto clínico ou hospitalar ou serviços prisionais.



DL SUP
Investigação e desenvolvimento de alternativas reutilizáveis

Os produtores de copos para bebidas e recipientes para alimentos sujeitos aos objetivos nacionais,
individualmente ou, no caso de produtos abrangidos pela RAP promovem a investigação e o
desenvolvimento de soluções alternativas sustentáveis aos referidos PPUU, apresentando os resultados à
APA e DGAE até 30.06.2024.
Em função dos resultados, o Governo avalia a implementação de incentivos para projetos de inovação em
termos de ecodesign, modelo de negócio e cadeia logística, que contribuam para a substituição de PPUU.

Acordos Setoriais

Os objetivos nacionais são também prosseguidos por acordos setoriais a celebrar entre a DGAE e as
estruturas associativas representativas dos setores da indústria, do comércio, da distribuição e da
restauração. No entanto, qualquer entidade abrangida pelos referidos setores que não integrem as estruturas
associativas representativas podem aderir aos acordos a celebrar.
Os acordos devem referir os objetivos, as medidas específicas para cada setor e os prazos correspondentes,
em função do setor, do tipo e/ou da dimensão das entidades abrangidas, bem com as condições de
disponibilização ao público dos resultados obtidos.
Até 30.06.2023 os acordos devem ser celebrados e publicados no sítio na internet da DGAE.



DL SUP
Regime sancionatório

ENTIDADES COMPETENTES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
• IGAMAOT, ASAE, AT e autoridades policiais

CONTRAORDENAÇÕES AMBIENTAIS
Alguns exemplos:
▪ Incumprimento de incorporação de plástico reciclado nas garrafas de bebidas (muito grave);
▪ Incumprimento dos requisitos de marcação (grave);
▪ Incumprimento das obrigações do representante autorizado.

CONTRAORDENAÇÕES ECONÓMICAS
Exemplo:
• Incumprimento da disponibilização de alternativas reutilizáveis



Decreto-Lei n.º 78/2021,
de 24 setembro (DL SUP)

Transpõe parcialmente a Diretiva SUP, sendo aplicável
aos produtos de plástico de utilização única (PPUU),
aos produtos feitos de plástico oxodegradável (PPO) e
às artes de pesca que contêm plástico (APP).

Decreto-Lei n.º 83/2022,
de 9 de dezembro

Completa a transposição da Diretiva SUP,
definindo os regimes de responsabilidade
alargada do produtor de determinados
produtos de plástico de utilização única



Novos regimes RAP para PPUU
• Toalhetes pré-humedecidos para higiene pessoal e para uso doméstico;
• Balões, com exceção dos balões para utilização industrial ou outras utilizações e aplicações

profissionais que não seja distribuídos a consumidores;
• Artes de pesca que contêm plástico;
• Tabaco com filtros e filtros comercializados para uso em combinação com produtos do tabaco, que

contêm plástico.
• Copos para bebidas, incluindo as suas coberturas e tampas, que não constituam embalagens.

Os produtores dos produtos acima referidos devem observar as regras comuns da gestão de fluxos

específicos de resíduos abrangidos pela RAP.

Decreto-Lei n.º 83/2022, de 9 de dezembro
Completa a transposição da Diretiva SUP, definindo os regimes de responsabilidade alargada do produtor
de determinados produtos de plástico de utilização única.



Medidas de 
sensibilização

Limpeza 
urbana

I&D Alternativas 
sustentáveis

Marcação Descarte nos 
sistemas de recolha 

pública

Recolha de dados e 
comunicação

Recolha seletiva de 
resíduos de APP

Recipientes para alimentos*1 x x x x
Sacos e invólucros feitos de materiais flexíveis 
que contenham alimentos destinados ao 
consumo imediato a partir do saco ou do 
invólucro, sem preparação suplementar

x x x

Recipientes para bebidas ≤ 3 L*2 x x x
Copos para bebias c/coberturas e tampas 
(exceto embalagem) x x x x x

Sacos de plástico leves x x x
Toalhetes pré-humedecidos para higiene pessoal 
e para uso doméstico x x x X

Balões, com exceção de balões para utilização 
industrial ou outras utilizações e aplicações 
profissionais que não sejam distribuídos a 
consumidores

x x X

Produtos do tabaco x x x x x
Artes de Pesca x x

2*ou seja, recipientes utilizados para conter líquidos, como garrafas, incluindo as suas cápsulas e tampas, assim como embalagens compósitas para bebidas, incluindo as suas cápsulas e tampas, mas não
os recipientes para bebidas de vidro ou de metal que tenham cápsulas e tampas feitas de plástico

1*ou seja, recipientes como caixas, com ou sem tampa, utilizados para conter alimentos: i) Destinados ao consumo imediato, tanto no local como para levar; ii) Tipicamente consumidos a partir do
recipiente; e iii) Prontos a consumir sem preparação suplementar, ou seja, sem cozinhar, cozer ou aquecer,
incluindo os recipientes para alimentos utilizados na restauração rápida ou que contenham qualquer outro tipo de refeição pronta para consumo imediato, com exceção dos recipientes para bebidas, os
pratos, os sacos e invólucros que contenham alimentos;

Custos a suportar pelos produtores



Limpeza Urbana - Novidade
• Os produtores devem financiar a limpeza do espaço urbano, de forma proporcional,

transparente e economicamente eficiente, através de sistemas individuais ou sistemas
integrados, nos termos definidos nas respetivas autorizações/licenças e dos acordos
estabelecidos com os demais intervenientes.

• Os custos de limpeza circunscrevem-se às atividades levadas a cabo pelas autoridades
públicas competentes, ou em nome destas, e são fixadas por despacho da APA, IP, de
acordo com uma metodologia de cálculo resultante das orientações adotadas pela
Comissão Europeia, podendo ser definidos, nos mesmos moldes, montantes fixos
plurianuais adequados, sendo o referido despacho publicado no site da APA e DGAE.

• O montante da contribuição financeira para suportar os referidos custos, devida pelos
produtores às autarquias locais, é fixado por despacho dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas da economia, do ambiente e da administração local, após
proposta dos produtores, quer constituam uma entidade individual ou como EG, a
apresentar à APA e DGAE, ouvida a Associação Nacional de Freguesias (ANF) e a Associação
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).



• Os produtores de produtos do tabaco, através de sistemas
integrados ou individuais de gestão, podem instalar uma rede de
recolha própria, mediante a celebração de contrato
administrativo, nos termos do Código dos Contratos Públicos,
com o município ou com a entidade gestora do sistema de
recolha e tratamento de resíduos urbanos da respetiva área de
recolha.

• A rede de recolha de resíduos dos produtos do tabaco deve ser
estruturada atendendo a critérios de âmbito territorial integral
que tenham em conta a densidade populacional da respetiva área
de influência e de proximidade, suscetíveis de incentivar o
correto encaminhamento dos resíduos e de prevenir a deposição
de lixo em espaços públicos.

Rede de recolha própria para produtos 
do tabaco



Entrada em vigor e produção de 
efeitos do DL 83/2022

A partir de 10.12.2022, entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 83/2022, de 9
de dezembro, com as exceções abaixo:
• A partir de 06.01.2023 produzem efeitos a sujeição a RAP do fluxo dos

produtos do tabaco com filtros e filtros comercializados para uso em
combinação com produtos do tabaco.

• Até 31.12.2023, a APA, DGAE e Direção-Geral de
Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, no
caso das artes de pesca definem as condições técnicas
específicas aplicáveis aos fluxos dos novos regimes RAP,
devendo estas condições ser divulgadas nos respetivos
sítios da internet.

• A partir de 31.12.2024, produzem efeitos a
sujeição a RAP dos produtos dos
anteriormente referidos, com exceção do
Tabaco.



Medidas de 
Sensibilização



Medidas de Sensibilização
Produtos de Plástico de Uso Único (PPUU) abrangidos

https://www.pontoverde.pt/legislacao/Comunica%C3%A7%C3%A3o.pdf

Artes de pesca Produtos do

tabaco

Balões
Pensos, tampões 

higiénicos e 

tampões com 

aplicador

Toalhetes pré-

humedecidos para 

higiene pessoal e 

para uso 

doméstico

https://www.pontoverde.pt/legislacao/Comunica%C3%A7%C3%A3o.pdf


Medidas de Sensibilização
Produtos de Plástico de Uso Único (PPUU) abrangidos

Copos para 

bebidas, incluindo 

as suas coberturas 

e tampas

Recipientes para alimentos, ou seja, 

recipientes como caixas, com ou sem 

tampa, utilizados para conter alimentos:

• Destinados ao consumo imediato, 

tanto no local como para levar

• Tipicamente consumidos a partir do 

recipiente; e

• Prontos a consumir sem preparação 

suplementar, ou seja, sem cozinhar, 

cozer ou aquecer,

https://www.pontoverde.pt/legislacao/Comunica%C3%A7%C3%A3o.pdf

Recipientes 

para bebidas 

com 

capacidade ≤ 3 

litros

Sacos e invólucros feitos de 

materiais flexíveis que contenham 

alimentos destinados ao consumo 

imediato sem preparação 

suplementar a partir do saco ou 

do invólucro

Sacos de plástico 

leves

https://www.pontoverde.pt/legislacao/Comunica%C3%A7%C3%A3o.pdf


Objetivo e conteúdo das campanhas

As campanhas devem incluir, pelo menos, informação sobre:

Os produtores que colocam no mercado estes produtos promovem campanhas anuais de 

informação e sensibilização aos consumidores e utilizadores desses produtos com o 

objetivo de promover um comportamento de consumo responsável por parte destes e 

reduzir o lixo proveniente desses produtos. 

Medidas de Sensibilização

Disponibilidade de 
alternativas 
reutilizáveis

Impacto ambiental de 
deposição de lixo e 

outros métodos 
inadequados de 

eliminação de resíduos

Impacto ambiental 
na rede de esgotos



Registo e reporte de informação

Todos os PPUU referidos, com exceção dos da

proibição de colocação no mercado, estão obrigados

a efetuar a inscrição e submissão de dados no SIRER

(SiliAmb).

Os produtores de produtos ou os seus

representantes autorizados devem submeter

anualmente a declaração até 31 de março.

https://apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/FluxosEspecificosResiduos/ERE/comunica%C3%A7%C3%A3o%20-
%20artigo%2013.%C2%BA%20do%20DL%2078-2021_DRES.pdf

REPORTE DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO

Os produtores e/ou associações remetem à APA e

DGAE um relatório demonstrativo das campanhas

realizadas, até 15 de abril do ano seguinte ao qual se

reporta, com a informação mínima constante no

documento publicado nos sítios da internet da APA e

DGAE.

https://apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/FluxosEspecificosResiduos/ERE/comunica%C3%A7%C3%A3o%20-%20artigo%2013.%C2%BA%20do%20DL%2078-2021_DRES.pdf




Va
m

os
 

co
m
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ar
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no
vo

https://www.pontoverdelab.pt/vamos-comecar-de-novo/


Exemplos
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