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Legislação Nacional (PT)

Estratégias Temáticas Comunitárias (UE)Legislação Comunitária (UE)

Instrumentos de Planeamento (PT)

Diretiva embalagens 
(Diretiva (UE) 2018/852 constitui a última alteração à Diretiva 94/62/CE)

Diretiva Resíduos 
(Diretiva EU 2018/851 constitui a última alteração 2008/98/EC)

Diretiva SUP
(Diretiva (EU) 2019/904)

Diretiva Sacos Plástico Leves 
(Diretiva 2014/28/EU)

Plano de Ação da União Europeia para a Economia 
Circular - Circular Economy

Pacto Ecológico Europeu - European Green Deal

European Strategy for Plastics in a Circular Economy

RGGR
(Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro)

UNILEX
(Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, na sua redação atual)

SUP 
(Decreto-Lei n.º 78/2021, de 24 de setembro )
(Decreto-Lei n.º 83/2022, de 9 de dezembro)

PERSU 2030 
(Proposta em consulta pública
https://participa.pt/contents/consultationdocument/PERSU%202030.pdf)

PERNU 
(Proposta em consulta pública 
https://participa.pt/contents/consultationdocument/PERNU%202030.pdf)

ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO E LEGISLATIVO



Timeline da legislação nacional
Principais marcos…

Diploma Unilex ( D.L.n.º 152-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)

RGGR, Unilex e Aterros (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
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O portal da Sociedade Ponto Verde disponibiliza uma página 
especifica sobre legislação, onde encontra disponível os 
diplomas referenciados 
https://www.pontoverde.pt/legislacao.php

RGGR –Regime Geral de Gestão de Resíduos 
PPUU – Produtos de Plástico de Uso Único  

XADREZ LEGISLATIVO

Diretiva Sacos Plástico 
Leves

Diretiva SUP

https://www.pontoverde.pt/legislacao.php


NOVAS METAS



REGIME GERAL DE GESTÃO 
DE RESÍDUOS (RGGR)



REGIME GERAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS (RGGR)

O RGGR encontra-se estabelecido no Decreto-Lei 
n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 3/2021, de 21 de 
janeiro e alterado pela Lei n.º 52/2021, de 10 de 
agosto. 

Este diploma aprova o regime geral da gestão de 
resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos 
em aterro e altera o regime da gestão de fluxos 
específicos de resíduos, transpondo as Diretivas 
(UE) 2018/849 “P&A e VFV”, 2018/850 “Aterros”, 
2018/851 “Quadro Resíduos” e 2018/852 
“Embalagens”. 



REGIME GERAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS (RGGR)

Hierarquia de Gestão dos Resíduos  

No RGGR são definidas obrigações para os produtores de 
resíduos, com vista à sua adequada gestão.

A gestão dos resíduos tem como princípio a hierarquia dos 
resíduos: prevenção, reutilização, reciclagem, valorização e 
eliminação. 

Este princípio define as prioridades em termos de ação, de 
políticas e de legislação de resíduos.

prevenção

reutilização

reciclagem

valorização

eliminação

RGGR 
Art. 7º



Instrumentos de Planeamento

REGIME GERAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS (RGGR)

RGGR 
Art. 15º, 16º

As orientações fundamentais da política de resíduos constam dos planos de gestão de nível 
nacional, que integram o Plano Nacional de Gestão de Resíduos, o Plano de Gestão de Resíduos 
Urbanos e o Plano de Gestão de Resíduos Não Urbanos. 

O Plano Nacional de Gestão de Resíduos estabelece as orientações estratégicas de âmbito 
nacional da política de resíduos e as regras orientadoras de atuação, prioridades a observar,
metas a atingir e ações a implementar no sentido de garantir a concretização dos princípios, bem 
como o cumprimento dos objetivos e metas nacionais e europeias aplicáveis.

Os Planos de Gestão de Resíduos Urbanos e de Resíduos Não Urbanos, desenvolvem o disposto 
no Plano Nacional de Gestão de Resíduos no âmbito dos resíduos urbanos e não urbanos, 
respetivamente

Os planos de gestão de resíduos de nível nacional, devem contemplar programas de prevenção, 
incluindo pelo menos, as medidas de prevenção da produção de resíduos que permitam prosseguir 
os objetivos previstos parte A do anexo V do RGGR, incluir programas específicos de prevenção de 
resíduos alimentares.

RGGR 
Art. 17º



REGIME GERAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS (RGGR)

RGGR 
Art. 12º

Responsabilidade alargada do produtor

• Responsabilidade financeira, ou financeira e organizacional do 
produtor do produto, relativamente à gestão da fase do ciclo de vida 
dos produtos quando estes se tornam resíduos;

• Aplicável de acordo com o RGGR e legislação específica. 



REGIME GERAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS (RGGR)

Responsabilidade pela gestãoRGGR 
Art. 9º

A responsabilidade pela gestão dos resíduos, incluindo os respetivos custos, cabe ao produtor 
inicial dos resíduos, sem prejuízo de poder ser imputada, na totalidade ou em parte, ao 
produtor do produto que deu origem aos resíduos e partilhada pelos distribuidores desse 
produto, se tal decorrer do presente regime ou de legislação específica aplicável.

Excetuam -se  os resíduos urbanos cuja recolha e tratamento constitui reserva de serviço 
público dos sistemas municipais ou multimunicipais nos termos da Lei n.º 88 -A/97, de 25 de 
julho, na sua redação atual.

O produtor do resíduo é responsável pela sua gestão, através de: 
• Operador Gestão Resíduos (OGR);
• Sistema municipal ou multimunicipal de recolha e/ou tratamento de resíduos; 
• Entidade Gestora  de fluxos específicos de resíduos. 



REGIME GERAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS (RGGR)

RGGR 
Art. 13º

Quais os requisitos mínimos aplicáveis à responsabilidade alargada do produtor?

• Definir as funções e responsabilidades dos produtores dos produtos;
• Assegurar, pelo menos, o cumprimento das metas estabelecidas na legislação da 

União Europeia;
• Assegurar que os produtores de produtos recolhem e comunicam a informação,

nomeadamente o tipo e a quantidade de produtos colocados no mercado;
• Assegurar que as entidades responsáveis pela gestão recolhem e comunicam a 

informação, nomeadamente dados sobre recolha e tratamento dos resíduos;
• Assegurar a igualdade de tratamento dos produtores de produtos;
• Assegurar que os detentores de resíduos são informados acerca das medidas de 

prevenção de resíduos, da sua contribuição para a reutilização e preparação para 
reutilização, dos sistemas de retoma e de recolha existentes, e da proibição do 
abandono de resíduos;

• Prever incentivos económicos, ou de outra natureza, para o  alcance das metas, se 
necessário. 



REGIME GERAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS (RGGR)

RGGR 
Art. 110º

Pelo incumprimento das metas, as EG estão sujeitas a pagamento de TGR; 

AS EG devem assegurar a repercussão da TGR, relativa ao desvio das metas estabelecidas na 
licença, junto dos produtores dos produtos aderentes através da sua repercussão nas prestações 
financeiras cobradas (Ecovalor); 

Visa compensar os custos administrativos de acompanhamento das 
atividades de gestão de resíduos, incentivar a redução da produção 
de resíduos, estimular o cumprimento dos objetivos nacionais em 
matéria de gestão de resíduos e melhorar o desempenho do setor.

TAXA DE GESTÂO DE 
RESÍDUOS (TGR)

Disponibilização 
gratuita sacos de 
caixa

Alguns instrumentos económico-financeiros 

Com o objetivo de evitar a colocação no mercado de embalagens 
supérfluas, é proibida a disponibilização gratuita de sacos de caixa, que 
são destinados a enchimento no ponto de venda para 
acondicionamento ou transporte de produtos para ou pelo consumidor, 
com exceção dos que se destinam a enchimento no ponto de venda de 
produtos a granel.

UNILEX  
Art. 25º, n.º 4



UNILEX



Este diploma unifica o regime da gestão de fluxos 
específicos de resíduos sujeitos ao princípio da 
responsabilidade alargada do produtor, entre os quais se 
encontra o fluxo específico de embalagens e resíduos de 
embalagens, tendo sido alterado e republicado pelo 
Decreto Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, e 
alterado e republicado pela Lei n.º 52/2021, de 10 de 
agosto. 

O UNILEX encontra-se estabelecido no Decreto-Lei 

n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, na sua atual 
redação.

UNILEX

GESTÃO DE EMBALAGENS E RESIDUOS DE EMBALAGENS



Qual a definição de embalagem? 

São embalagens todos e quaisquer produtos feitos de materiais de qualquer natureza 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.

UNILEX 
Art. 3º

Definição de embalagem de venda ou embalagem primária

Embalagem concebida de modo a constituir uma unidade de venda para o utilizador ou 
consumidor final no ponto de compra.

• Boião de compota

• Caixa de cereais

• Aerossol

EXEMPLOS:

• Boião de iogurte

• Frasco de champô

• Garrafa de água

• Garrafa de azeite

CONCEITO DE EMBALAGEM E TIPOLOGIAS



EXEMPLOS:

•Saco para fruta e legumes vendidos ao kg

•Sacos de papel ou de plástico para pão e bolos

•Embalagem de comida pronta

•Embalagens para colocar flores vendidas nas 
floristas

Estas embalagens passaram a ser declaradas pelo seu importador ou fabricante

CONCEITO DE EMBALAGEM E TIPOLOGIAS

UNILEX
Art. 3º

Definição de embalagens de serviço

São embalagens que se destinam a enchimento num ponto de venda para 
acondicionamento ou transporte de produtos para ou pelo consumidor



Sacos de Caixa

EXEMPLOS:

• Saco de plástico com asas disponibilizado num hipermercado/supermercado

• Saco de papel com asas disponibilizado no comércio (ex. pronto-a-vestir, sapataria…)

CONCEITO DE EMBALAGEM E TIPOLOGIAS

Sacos, com ou sem pega, incluindo bolsas e cartuchos, feitos de qualquer material,
que são destinados a enchimento no ponto de venda para acondicionamento ou
transporte de produtos para ou pelo consumidor, com exceção dos que se destinam
a enchimento no ponto de venda de produtos a granel.



UNILEX 
Art. 3º

Definição de embalagem grupada ou embalagem secundária

Embalagem concebida de modo a constituir, no ponto de compra, uma grupagem de 
determinado número de unidades de venda, quer estas sejam vendidas como tal ao utilizador 
ou consumidor final quer sejam apenas utilizadas como meio de reaprovisionamento do ponto 
de venda, e que pode ser retirada do produto sem afetar as suas características

EXEMPLOS:

• Caixa de cartão canelado (com latas de conserva dentro)

• Plástico retráctil (com pacotes de leite)

• Tabuleiro em cartão com plástico retráctil (com frascos de compota)

CONCEITO DE EMBALAGEM E TIPOLOGIAS



Embalagens Secundárias MultiPacks

Embalagens secundárias que agrupam várias unidades de venda individuais,

independentemente do número de unidades ou do volume total de produto, que

possuem um código de barras próprio, e que foram concebidas especificamente

para possibilitar a venda como tal ao consumidor final.

EXEMPLOS:

• Cartão que agrupa 6 garrafas de cerveja ou refrigerante

• Plástico que agrupa 4 garrafas de água ou 6 pacotes de leite

CONCEITO DE EMBALAGEM E TIPOLOGIAS



UNILEX 
Art. 3º

Definição de embalagem de transporte ou embalagem terciária

Embalagem concebida de modo a facilitar a movimentação e o transporte de uma série de 
unidades de venda ou embalagens grupadas, a fim de evitar danos físicos durante a 
movimentação e o transporte, com exceção dos contentores para transporte rodoviário, 
ferroviário, marítimo e aéreo.

EXEMPLOS:

• Filme estirável (ou extensível) para segurar as mercadorias sobre as paletes

• Palete não reutilizável

CONCEITO DE EMBALAGEM E TIPOLOGIAS



UNILEX 
Art. 3º

CONCEITO DE EMBALAGEM E TIPOLOGIAS

Embalagens reutilizáveis

Embalagem que tenha sido concebida, projetada e colocada no mercado para perfazer 
múltiplas viagens ou rotações no seu ciclo de vida, através de um novo enchimento no 
produtor do produto ou da reutilização para o mesmo fim para que foi concebida, e que 
esteja em conformidade com a Norma Portuguesa NP EN 13429:2005: Embalagem; 
Reutilização, com a redação que venha a ter a cada momento, bem como com a norma 
que a substitua.

Embalagens não reutilizáveis

Uma embalagem que não é reutilizável nos termos do ponto anterior. 



UNILEX 
Anexo II

Onde posso consultar o que é ou não considerado embalagem para 
poder proceder ao enquadramento em conformidade? 

O Anexo II - Critérios auxiliares para a definição de embalagem e exemplos ilustrativos, do 
Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, na sua atual redação, inclui exemplos 
sobre o que é ou não considerado embalagem, exemplos do que são as embalagens de 
serviço e exemplo de componentes e acessórios integrados, apensos e apostos em 
embalagens. 

Pode ainda consultar no site da APA os Entendimentos relativamente à classificação de 
embalagem.

(https://apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/FluxosEspecificosResiduos/ERE/Entendimentos_Embalagens_vs21

052021.pdf) 

CONCEITO DE EMBALAGEM E TIPOLOGIAS

https://apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/FluxosEspecificosResiduos/ERE/Entendimentos_Embalagens_vs21052021.pdf
https://apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/FluxosEspecificosResiduos/ERE/Entendimentos_Embalagens_vs21052021.pdf


UNILEX 
Art. 3º

CONCEITO DE EMBALADOR

Embalador

Embala ou faz embalar os seus produtos, ou procede à importação ou aquisição 
intracomunitária de produtos embalados, e que é responsável pela sua colocação 
no mercado, independentemente da técnica de venda utilizada, incluindo a 
técnica de comunicação à distância. 

É produtor (a sua empresa produz produtos com a sua própria marca que coloca no 
mercado português);
É distribuidor de produtos de marcas próprias/insígnia (a sua empresa manda 
fabricar e embalar produtos que coloca no mercado com a sua marca);
É importador (a sua empresa importa produtos embalados que coloca no mercado 
nacional, independentemente de os vender a clientes finais ou a revendedores);
É fabricante e/ou importador de embalagens de serviço (a sua empresa fabrica ou é 
responsável pela importação de embalagens de serviço, quer sejam para uso nos seus 
próprios pontos de venda ou para venda aos utilizadores).



Sistemas de Gestão ao 
abrigo da RAP



Enquadramento

Embalagem Reutilizável
A responsabilidade é sempre de 
quem coloca a embalagem no 
mercado (art.º23º DL 152-D/2017)

Embalagem não Reutilizável
A responsabilidade está ao abrigo 
da responsabilidade alargada do 
produtor (art.º 22º DL 152-D/2017)

Responsabilidade pela Gestão do Resíduos de Embalagem (RE)

Embalagem 
reutilizável

Embalagem
não reutilizável

Gestão do RE:
Responsabilidade do embalador

(individual ou coletivo)

Que gera
resíduo não urbano

Que gera
resíduo urbano

Gestão do RE:
Responsabilidade 

do embalador

Gestão do RE:
Responsabilidade 

produtor do resíduo

Sistema
Individual

Sistema
Integrado

SISTEMAS DE GESTÃO AO ABRIGO DA RAP

SIGRE da SPV



Que sistemas de Gestão alternativos existem para gestão de embalagens não 
reutilizáveis?

1.  A empresa concebe e gere um Sistema de Individual aprovado pela 

entidade competente (sujeito a autorização)

2. A empresa transfere as suas responsabilidades para um Sistema 

Integrado. Aplica-se apenas a embalagens não reutilizáveis (sujeito a 
licenciamento)

Entidade(s) 
Gestora(s)

UNILEX 
Sessão II e III e 

Art. 23º-C

3. A empresa que coloca no mercado embalagens não reutilizáveis de 

bebidas em plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio deve assegurar a 
existência de Sistema de Depósito e Retorno (ainda não regulamentado)

SISTEMAS DE GESTÃO AO ABRIGO DA RAP



Os embaladores e importadores de produtos embalados, responsáveis pela colocação de produtos 
embalados no território nacional, transmitem a sua responsabilidade pela gestão dos resíduos das 
suas embalagens para a entidade gestora licenciada para exercer essa atividade, tal como consta no 
do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de Dezembro, na sua atual redação. 

A transferência da responsabilidade para a entidade gestora é efetuada mediante um pagamento 
de uma prestação financeira (Ecovalor) e um contrato escrito. 

Como funciona o sistema integrado de embalagens não reutilizáveis? 

Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE)

UNILEX 
Art. 10º



Como Funciona o Sistema Ponto Verde?

Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE)



APLICAÇÃO DO ECOVALOR

€0,86 

€0,08 

€0,02 €0,04 

SC&E

Contrapartidas Financeiras aos SGRU

I&D Funcionamento

Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE)



ALARGAMENTO DA RAP AO FLUXO NÃO URBANO

As licenças das EG, atualmente não incluem no seu âmbito  a 
gestão das embalagens do fluxo não urbano

De acordo com 
a Diretiva Embalagens

De acordo com 
o UNILEX

Todas as embalagens estão sujeitas à RAP a partir 
de 01 de janeiro de 2025.

Todas as embalagens estão sujeitas à RAP a partir 
de 01 de janeiro de 2022.



UNILEX 
Art. 23º-A, n.º 

1,2,3 e 4

Sistema de Depósito de Embalagens não Reutilizáveis de Bebidas em Plástico, 
Vidro, Metais Ferrosos e Alumínio

Sistema de incentivo à devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis

A partir de 1 de janeiro de 2022 é obrigatória a existência de sistema de depósito de 
embalagens de bebidas em plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio com depósito não 
reutilizáveis.

Os termos e os critérios do sistema de depósito são definidos por portaria.

Foi implementado até 31 de dezembro de 2022 um sistema de incentivo, ao consumidor 
final, sob a forma de projeto-piloto. 



Os embaladores que utilizam embalagens reutilizáveis devem estabelecer sistemas de reutilização que permitam
recuperar e reutilizar as suas embalagens depois de usadas pelo utilizador final, cujas normas de funcionamentos são:

▪ Os SISTEMAS DE GESTÃO de embalagens reutilizáveis destinadas ao consumidor, envolve necessariamente a
cobrança, no ato da compra, de um valor de depósito. Este só pode ser devolvido no ato de devolução da
embalagem . O depósito é opcional para as embalagens dos restantes produtos.

▪ O COMERCIANTE é obrigado a cobrar e a reembolsar o depósito, assegurar a recolha das embalagens usadas no
seu local de venda e o armazenamento em condições adequadas. Não é obrigado a aceitar embalagens que não
comercialize.

▪ O VALOR DE DEPÓSITO deve ser transmitido ao longo de toda a cadeia de distribuição até ao consumidor final.

✓ Ser discriminado na fatura de venda nas transações com o consumidor final;

✓ Ser claramente identificado na embalagem e/ou no suporte identificado para a indicação do preço de venda

▪ Os EMBALADORES são obrigados a proceder à recolha das embalagens recebidas e armazenadas pelo distribuidor
ou pelo comerciante.

▪ No FIM DO CICLO DE RETORNO, a embalagem reutilizável transforma-se em resíduo. Não pode ser introduzido
nos circuitos municipais de recolha de resíduos.

UNILEX 
Art. 23º, 25º-

A e 29º-A

E para a gestão de embalagens reutilizáveis?

SISTEMAS DE GESTÃO AO ABRIGO DA RAP



Registo de produtores



O que é o registo de produtores?

O registo dos embaladores é obrigatório para todos os embaladores, para quem manda 
embalar, para importadores de produtos embalados e para fornecedores de embalagens de 
serviço.

RGGR 
Art. 97º e 98º

REGISTO DOS PRODUTORES

Comunicar à APA, I. P., no prazo máximo de 30 dias após a sua 
ocorrência, quaisquer alterações relativamente às informações 
transmitidas no âmbito do registo, bem como cancelar o registo 
quando deixem de exercer a atividade.

UNILEX 
Art. 19.º, n.ºs 
1 a 3 e n.º 9

PPUU 
Art. 14.º



O registo dos embaladores previsto no Decreto-Lei 
n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, é obrigatório 
para todos os embaladores:
• Quer estejam ou não abrangidos pelo âmbito de 

atuação das entidades gestoras licenciadas; 
• Independentemente de se tratarem de 

embalagens reutilizáveis ou não reutilizáveis. 

Tenho de registar as embalagens fora do âmbito dos sistemas integrados das entidades gestoras?

REGISTO DOS PRODUTORES



O embalador ou fornecedor de embalagens de serviço que esteja estabelecido noutro Estado-Membro da UE, pode 
nomear uma pessoa singular ou coletiva estabelecida em Portugal como seu representante autorizado. 

No caso do e-commerce deve nomear uma pessoa singular ou coletiva estabelecida em Portugal como seu 
representante autorizado. 

Um embalador ou fornecedor de embalagens de serviço estabelecido em Portugal que venda por e-commerce para o 
UE deve nomear uma pessoa singular ou coletiva estabelecido nesse pais, sob pena de incorrer em contraordenação 
económica.

O representante autorizado é o responsável pelo cumprimento das obrigações enquanto produtor nos termos do 
decreto-lei, devendo para o efeito ter um mandato.

O embalador ou fornecedor de embalagens de serviço que demonstre ter um representante autorizado em Portugal 
para as embalagens relativamente às quais teria aquela qualidade, fica desonerado das obrigações que lhe são 
imputáveis enquanto se verificar o efetivo cumprimento do mandato. 

Para efeitos de controlo do referido no ponto anterior, o representante autorizado deve: 
• Fornecer, no âmbito do registo de embalador ou fornecedor de embalagens de serviço, a informação relativa aos 

distribuidores nacionais a quem fornece embalagens, bem como as respetivas quantidades, discriminada por 
material; 

• Disponibilizar aos distribuidores nacionais uma declaração que comprove a desoneração das obrigações que lhes 
assistiriam enquanto produtores. 

UNILEX 
Art. 20º, n.ºs 
1, 2, 3, 7 e 8

REPRESENTANTE AUTORIZADO

O que é o representante autorizado?

PPUU 
Art. 15º



Os embaladores, bem como os fabricantes de embalagens, devem assegurar a 
satisfação dos requisitos essenciais de fabrico e composição das embalagens 
previstos no presente artigo em conformidade com as normas harmonizadas da 
União Europeia.

Prevista até 31.12.2021 a definição de taxas mínimas de incorporação de 
materiais reciclados em embalagens e de uma metodologia para verificação das 
mesmas. Ainda carece de definição.

Quais são os requisitos essenciais das embalagens?
UNILEX 
Art. 26º 

REQUISITOS ESSENCIAIS DAS EMBALAGENS

É proibida a colocação no mercado de embalagens que não preencham os requisitos 
essenciais de fabrico e composição das embalagens definidos no anexo VIII do UNILEX -
Lista de requisitos essenciais relativos à composição e à possibilidade de reutilização, 
valorização ou reciclagem das embalagens, respeitando as normas harmonizadas 
europeias ou, na sua falta, as normas nacionais aplicáveis.



Os operadores económicos no âmbito das embalagens e resíduos de embalagens 
contribuem para o estudo, conceção e elaboração de normas nacionais sobre 
requisitos técnicos das embalagens,  tendo em conta, designadamente, os seguintes 
aspetos: 

• Critérios e metodologias aplicáveis à análise dos ciclos de vida das embalagens; 
• Métodos de medição e de verificação da presença de metais pesados e outras 

substâncias perigosas nas embalagens e sua dispersão no meio ambiente a partir 
das embalagens e dos resíduos de embalagens; 

• Critérios de normalização e outras medidas que favoreçam a reutilização das 
embalagens; 

• Critérios aplicáveis em caso de fixação de um quantitativo mínimo de material 
reciclado nas embalagens, ou em determinados tipos delas e critérios aplicáveis aos 
métodos de reciclagem.

Quais são Normas relativas aos requisitos técnicos das embalagens? 
UNILEX 
Art. 27º 

REQUISITOS TÉCNICOS DAS EMBALAGENS



Símbolo Ponto Verde O Símbolo Ponto Verde colocado numa embalagem significa que essa 
embalagem contribui para o financiamento de um sistema de recolha seletiva, 
valorização e reciclagem de embalagens usadas a nível nacional.

É uma marca registada detida pela DSD (Alemanha) e cedida à PRO Europe. 

A SPV, como membro da PRO Europe, tem os direitos de utilização da marca 
para Portugal.

As embalagens não reutilizáveis não estão sujeitas a obrigação de marcação.

UNILEX 
Art. 28º, n.º 1

Existe obrigatoriedade de marcação para embalagens não reutilizáveis?

MARCAÇÃO

UNILEX 
Art. 42º

Existe obrigação de marcação nos sacos de plástico leves compostáveis e biodegradáveis, 
de acordo com as especificações estabelecidas na UE.  



Desafios e Próximos 
Passos



2023

DESAFIOS E PRÓXIMOS PASSOS

2025

2027

2030
2035

2024

Proposta Diretiva DQR
Revisão da Legislação Nacional 
Definição do modelo e critérios de atribuição de novas licenças
Definição de objetivos e novos custos RAP  ( Valores de contrapartida e de limpeza urbana PPUU)

Novo Regulamento (PPWR) 
Novas licenças SIGRE (5-10 anos) 
Novos fluxos (Têxteis)

Metas de reciclagem SIGRE
Metas para Bebidas Reutilizável - 20% do volume anual colocado no mercado
Metas garrafas de bebidas SDR - 77% Recolha seletiva

Metas de reciclagem SIGRE
Metas garrafas de bebidas SDR - 90% Recolha seletiva

Metas de reciclagem SIGRE
Metas para Bebidas Reutilizável  - 50% do volume anual colocado no mercado
Deposição em Aterro 10% (derrogação em 2035)
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