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CONTEÚDOS DA FORMAÇÃO



1. ENQUADRAMENTO 
LEGAL E CONTRATUAL



A Licença atribuída à SPV em 2016 definiu a obrigatoriedade de elaboração
de um Plano de Prevenção.

Foi remetido à APA, I.P. e à DGAE um Plano de Prevenção para o período
de vigência da licença (2017-2021), encontrando-se em vigor até 2023.

Enquadramento legal e contratual

As ações a desenvolver têm que envolver 
todos os intervenientes no ciclo de vida das 
embalagens, nomeadamente:
• Embaladores e/ou importadores de 

produtos embalados;
• Sistemas municipais; 
• Fabricantes de embalagens e de 

matérias-primas;
• Consumidores.



REPORTE DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Consiste na disponibilização de informação detalhada, por
parte do cliente/embalador, sobre as medidas que adotou,
em matéria de prevenção e reutilização, na conceção de
embalagens mais sustentáveis e circulares que integrem os
princípios do Ecodesign.

OBJETIVO
Obter um conhecimento mais aprofundado das boas
práticas aplicadas pelos nossos clientes e que possibilita o
cálculo de indicadores quantitativos associados às medidas
de redução e de reciclabilidade, que se encontram definidos
no Plano de Prevenção da SPV.

CARÁTER OBRIGATÓRIO
O Reporte de Medidas de Prevenção é uma obrigação que
se encontra prevista na cláusula 11ª do contrato celebrado
com a Sociedade Ponto Verde.

Enquadramento legal e contratual



O QUE DEVEM OS EMBALADORES REPORTAR?
As Medidas de Prevenção adotadas nas suas embalagens desde 2017 até ao ano corrente, incluindo as que se encontram
previstas (e ainda não implementadas) para o ano em curso. Caso já tenha submetido reportes em anos anteriores, deve atualizar
a informação do número de embalagens colocadas no mercado, por ano, relativamente a cada uma das medidas reportadas. Deve
também acrescentar medidas adicionais que tenham sido entretanto implementadas e/ou se encontrem em execução e/ou em
análise para implementação no ano corrente.

É OBRIGATÓRIO ADOTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO NA CONCEÇÃO DAS EMBALAGENS?
De acordo com o Decreto-Lei n.º 152-D/2017, na sua redação atual, indica que com vista à promoção da prevenção e da reciclagem dos
resíduos de embalagens, os embaladores e os fornecedores de embalagens de serviço, em colaboração com os fabricantes de
embalagens e de matérias-primas de embalagens, devem nas fases de conceção e de produção de novas embalagens promover:
a) Uso de apenas uma embalagem primária para embalar o produto e da menor quantidade possível de material de embalagem;
b) Uso de embalagens de um só material ou, quando tal não for possível, embalagens em que os diferentes materiais constituintes

possam ser facilmente separados para efeitos de encaminhamento para o respetivo fluxo material ou sejam compatíveis para efeitos
de reciclagem;

c) Promover a reutilização e a valorização das mesmas, quando em fim de vida;
d) Promover a reciclagem de resíduos de embalagens, bem como dos seus componentes e materiais.

ATÉ QUANDO É POSSÍVEL REPORTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO?
Devem ser reportadas anualmente, sem definição de prazo limite.

Enquadramento legal e contratual



2. EXEMPLOS DE AÇÕES 
DE PREVENÇÃO



QUE INFORMAÇÃO DEVO REUNIR PARA REPORTAR UMA MEDIDA DE
PREVENÇÃO?

Exemplos de Ações de Prevenção

Deve reunir a informação da embalagem nova bem como da embalagem anterior (que foi substituída), para
que seja possível calcular os indicadores de prevenção associados à alteração promovida na embalagem. Só
assim será possível quantificar o ganho ambiental alcançado com a alteração promovida na embalagem em
termos de prevenção, seja ao nível da redução ou da reciclabilidade. A informação solicitada inclui dados
sobre a embalagem e o produto.



Os indicadores de Prevenção, calculados através
do Reporte dos clientes/embaladores, são
indicadores ambientais quantitativos que
permitem acompanhar e monitorizar os
objetivos de prevenção estabelecidos.

Encontram-se definidos 7 indicadores de
prevenção:

1. Redução do Peso Unitário da Embalagem

2. Melhoria na relação do peso da embalagem e do seu

conteúdo

3. Não utilização de Embalagens supérfluas

4. Utilização de materiais com maiores possibilidades de

valorização/reciclagem

5. Incorporação de matérias-primas recicladas ou com

certificados de gestão sustentável

6. Melhoria qualitativa da embalagem de forma a

minimizar o seu impacto ambiental

7. Utilização de embalagens reutilizáveis

8. Outros

Indicadores de Prevenção 



Alteração Promovida: Redução da espessura
das paredes da embalagem que levou à
redução do peso total da embalagem em cerca
de 20g por unidade.

Benefício Ambiental Alcançado: Diminuição do
consumo de matérias-primas e recursos naturais
nas fases de produção, logística e distribuição. Em
fim de vida, resulta numa diminuição efetiva da
quantidade de resíduos de embalagens produzida.

Como Reportar: Para reportar esta medida de
prevenção, é necessário reunir informação
detalhada sobre a garrafa de plástico nova bem
como sobre a embalagem anterior (que foi
substituída).

Medida 1 - Redução do peso unitário da embalagem
Ação: Diminuição da espessura das paredes das embalagens

Exemplos de Ações de Prevenção
Medidas de prevenção adotadas nas embalagens que podem ser reportadas



Medida 2 – Melhoria na relação do peso da embalagem 
e do seu conteúdo

Ação: Aumento do número de embalagens primárias por
embalagem secundária ou de grupagem

Alteração Promovida: Novo formato quadrado da
garrafa (embalagem primária) permitiu aumentar o
n.º de embalagens acondicionadas na embalagem
secundária (caixa de cartão), que não sofreu qualquer
alteração, resultando na redução do n.º de
embalagens secundárias utilizadas.

Benefício Ambiental Alcançado: Diminuição do
consumo de matérias-primas e recursos naturais nas
fases de produção, logística e distribuição, por unidade de
produto. Em fim de vida, resulta numa diminuição efetiva
da quantidade de resíduos de embalagens produzida.

Como Reportar: Para reportar esta medida de
prevenção, é necessário reunir informação detalhada
sobre a embalagem secundária de cartão. Relativamente à
garrafa de vidro, apenas é necessária a informação sobre
o n.º de unidades acondicionadas na caixa de cartão, no
campo “Quantidade de produto”, quer na versão de
formato anterior quer na nova versão.

Exemplos de Ações de Prevenção
Medidas de prevenção adotadas nas embalagens que podem ser reportadas



Alteração Promovida: Eliminação da janela em
plástico (PP), não fundamental ao correto
acondicionamento do produto, que levou à
redução do peso total da embalagem em cerca
de 5 gr por unidade.

Benefício Ambiental (Alcançado): Diminuição
do consumo de matérias-primas e recursos
naturais nas fases de produção, logística e
distribuição. Em fim de vida, resulta numa
diminuição efetiva da quantidade de resíduos de
embalagens produzida.

Como Reportar: Para reportar esta medida de
prevenção é necessário reunir informação
detalhada sobre a embalagem nova, bem como
sobre a embalagem anterior (que foi substituída),
especificamente sobre a componente “janela” de
plástico ”PP”, de forma a possibilitar o
preenchimento do formulário da Medida de
Prevenção a reportar.

Medida 3 – Não utilização de embalagens supérfluas
Ação: Eliminação de componentes não fundamentais ao seu           
correto funcionamento/acondicionamento

Exemplos de Ações de Prevenção
Medidas de prevenção adotadas nas embalagens que podem ser reportadas



Medida 4 – Utilização de materiais com maiores 
possibilidade de valorização/reciclagem

Ação: Embalagens facilmente compactáveis (menos 
volume de resíduos)

Alteração Promovida: Alteração do design da 
embalagem para que, em fim de vida, seja 
mais facilmente espalmável/compactável
pelo consumidor antes da deposição no 
ecoponto.

Benefício Ambiental Alcançado: A redução do
volume da embalagem otimiza e facilita os
processos de recolha e transporte dos resíduos,
diminuindo, assim, o consumo de combustíveis
fósseis nesta etapa de gestão dos resíduos.

Como Reportar: Para reportar esta medida de
prevenção, é necessário reunir informação
detalhada sobre a embalagem nova bem como
sobre a embalagem anterior (que foi
substituída).

Exemplos de Ações de Prevenção
Medidas de prevenção adotadas nas embalagens que podem ser reportadas



Medida 5 – Incorporação de matérias-primas 
recicladas ou com certificados de gestão sustentável

Ação: Embalagens com maior utilização de matérias-primas 
secundárias (proveniente do reciclado) salvaguardando as 
especificidades normativas do setor ao qual se destinam

Alteração Promovida: Incorporação de
matérias-primas provenientes de processos
de reciclagem.

Benefício Ambiental Alcançado: A
incorporação de materiais reciclados incentiva a
circularidade dos materiais de embalagem e a
sua manutenção na cadeia de valor, seguindo os
princípios da Economia Circular.

Como Reportar: Para reportar esta medida de
prevenção, é necessário reunir informação
detalhada sobre a embalagem nova bem como
sobre a embalagem anterior (que foi
substituída), de forma a possibilitar o
preenchimento do formulário da Medida de
Prevenção a reportar.

Exemplos de Ações de Prevenção
Medidas de prevenção adotadas nas embalagens que podem ser reportadas



Alteração Promovida: Diminuição do teor
de metais pesados na embalagem, sem
comprometer a função da mesma.

Benefício Ambiental Alcançado: A
melhoria na composição química da
embalagem minimiza os impactos
ambientais na fase de produção e consumo,
bem como nas operações de gestão de
resíduos, em fim de vida.

Como Reportar: Para reportar esta medida
de prevenção, é necessário reunir
informação detalhada sobre a embalagem
nova bem como sobre a embalagem
anterior (que foi substituída) de forma a
possibilitar o preenchimento do formulário
da Medida de Prevenção a reportar.

Medida 6 – Melhoria qualitativa da embalagem de 
forma a minimizar o seu impacto ambiental

Ação: Diminuição do teor de metais pesados nas embalagens 
(Chumbo, Cádmio, mercúrio e/ou Crómio hexavalente)

Exemplos de Ações de Prevenção
Medidas de prevenção adotadas nas embalagens que podem ser reportadas



Medida 7 – Utilização de embalagens reutilizáveis
Ação: Melhoria das características das embalagens reutilizáveis 
para prolongar a sua vida útil (por exemplo com a aplicação de 
reforços)

Alteração Promovida: Aplicação de reforços
na palete reutilizável para permitir
aumentar o n.º de utilizações e prolongar a
sua vida útil.

Benefício Ambiental Alcançado: O aumento
da vida útil da embalagem e do n.º de utilizações
permite, em termos globais, a diminuição do
consumo de matérias-primas e recursos
naturais nas fases de produção e consumo. Em
fim de vida, resulta numa diminuição efetiva da
quantidade de resíduos totais de embalagens
produzida.

Como Reportar: Para reportar esta medida de
prevenção, é necessário reunir informação
detalhada sobre a embalagem nova bem como
sobre a embalagem anterior (que foi
substituída), de forma a possibilitar o
preenchimento do formulário da Medida de
Prevenção a reportar.

Exemplos de Ações de Prevenção
Medidas de prevenção adotadas nas embalagens que podem ser reportadas



Alteração Promovida: Modificação do design da
embalagem, colocando a abertura da embalagem
na base, de forma a facilitar ao consumidor um
melhor aproveitamento do produto. (A tampa não
deve exceder a proporção de ¼ da altura da
embalagem para não prejudicar as operações de
triagem do resíduo, em fim de vida).

Benefício Ambiental Alcançado: O aumento do
aproveitamento do produto induz uma menor
quantidade de desperdício, levando a menores
impactos ambientais na fase de produção e consumo,
bem como nas operações de gestão de resíduos, em
fim de vida.

Como Reportar: Para reportar esta medida de
prevenção, é necessário reunir informação detalhada
sobre a embalagem nova bem como sobre a
embalagem anterior (que foi substituída), de forma a
possibilitar o preenchimento do formulário da Medida
de Prevenção a reportar:

Medida 8 – Outras
Ação: Alteração do design da embalagem com vista ao maior 
aproveitamento do produto

Exemplos de Ações de Prevenção
Medidas de prevenção adotadas nas embalagens que podem ser reportadas

Outras



3. DOCUMENTAÇÃO DE 
APOIO (FAQ, MANUAIS)



1

2

Documentação de apoio



4. ÁREA CLIENTE
REPORTE DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
– REGISTO DE MEDIDAS



Módulo para o Reporte de Medidas de Prevenção

A SPV inovou e desenvolveu um novo Módulo no SPVnet 
disponível para o Reporte de Medidas desde 2022

E tem como principais  VANTAGENS:
Facilitar o Reporte de Medidas 
de Prevenção, através da 
funcionalidade de cópia dos RM 
anteriores
Melhor usabilidade
Centralizar a informação
Disponibilizar relatórios com 
informação estatística da sua 
empresa e do seu setor de 
atividade

Este vem substituir a metodologia 
de reporte anterior através de Excel 
(usada em duas edições em 2020 e 
2021)



Aceda à Plataforma SPVnet através do 
endereço: https://si.pontoverde.pt/

Clique no botão 
“Login” na barra 
superior

Aceder aos Reportes de Medidas de Prevenção

1

2

Digite as suas credenciais de acesso e depois 
clique no botão “Iniciar sessão”

3

https://si.pontoverde.pt/


Na área de Cliente pode aceder aos Reportes de Medidas de Prevenção de duas formas:

Aceder aos Reportes de Medidas de Prevenção

Destaques1

Menu lateral esquerdo2



Aceder aos Reportes de Medidas de Prevenção

Ao aceder ao “Reporte de Medidas de 
Prevenção”  terá acesso aos Reportes 
Anuais, submetidos em anos anteriores:

Reportes de 2020 e 2021, enviados 
por email através de ficheiro Excel
Reporte de 2022, submetido através 
do SPVnet

Caso não tenham sido reportadas 
Medidas de Prevenção em anos 
anteriores não é apresentado um 
histórico.

Nota: O Ano do Reporte de Medidas  diz 
respeito ao ano em que  o Reporte foi 
submetido/enviado para a SPV.



Aceder aos Reportes de Medidas de Prevenção

Para aceder ao Reporte de anos 
anteriores, selecione o ícone da lupa e 
clique em “Ver”



Aceder aos Reportes de Medidas de Prevenção

Ao visualizar o Reporte de Medidas do ano 
escolhido terá acesso a todas a medidas 
de prevenção que foram anteriormente 
reportadas.

Nota: A informação dos reportes de anos 
anteriores ao do ano corrente não se 
encontra editável pelo embalador,

Para regressar ao 
ecrã anterior, clicar 
no botão “Voltar”



Inserir um Novo Reporte de Medidas 2023
(Embalador Com RM de anos Anteriores)

Para Inserir um Reporte de Medidas, do 
ano corrente, clique no botão “Inserir 
Novo Reporte” 

Ao executar esta ação, o sistema verifica 
se existem RM relativamente a anos 
anteriores. 



Caso existam reportes de anos anteriores 
ativos, será feita uma cópia de todas as 
medidas de prevenção do reporte mais 
recente.

Inserir um Novo Reporte de Medidas 2023
(Embalador com RM de anos Anteriores)



Inserir um Novo Reporte de Medidas 2023
(Embalador com RM de anos Anteriores)

O novo reporte do ano corrente (2023) é 
criado. É necessário “Editar” todas as medidas de 

prevenção copiadas para 
atualizar/completar a informação ou, se 
necessário, corrigir qualquer um dos 
dados anteriormente reportados.

Nota: O reporte do ano corrente, deve 
conter todas as medidas de prevenção 
implementadas desde 2017 a 2022, 
incluindo as que se encontram previstas 
para 2023.



É possível inserir novas medidas de 
prevenção (implementadas desde 2017 a 
2022, e estimadas para 2023), clicando 
em “Adicionar Nova Medida”.

Inserir um Novo Reporte de Medidas 2023
(Embalador com RM de anos Anteriores)



Para Inserir um Reporte de Medidas, do 
ano corrente, clique no botão “Inserir 
Novo Reporte”.

Inserir um Novo Reporte de Medidas 2023
(Embalador Sem RM de anos Anteriores)



Devem ser adicionadas ao reporte do ano 
corrente (2023), todas as medidas de 
prevenção, implementadas  desde 2017 a 
2022, incluindo as que se encontram 
previstas para 2023.

Inserir um Novo Reporte de Medidas 2023
(Embalador sem RM de anos Anteriores)



Adicionar nova medida de prevenção

Clicando no botão “Exemplos de Ações de 
Prevenção Adotadas” obterá informação 
complementar para apoiar a seleção do 
tipo de medida de prevenção mais 
adequada à alteração promovida na sua 
embalagem

Para iniciar o preenchimento de um novo 
reporte,  seleccione o tipo de medida de 
prevenção.



Adicionar nova medida de prevenção

Seleccione a medida de prevenção 
pretendida da lista pré-definida.



Após selecionar uma medida, clique no 
botão “Avançar” para preencher as 
informações relativas a essa medida de 
prevenção. 

Adicionar nova medida de prevenção



Adicionar nova medida de prevenção
(Formulário da Medida de Prevenção) Após a seleção do tipo de medida de 

prevenção, preencha as informações do 
formulário que será exibido.
Cada uma das 8 Medidas de Prevenção 
tem um formulário específico.

(i) – Informação de apoio ao 
preenchimento da campo

* – Campo de preenchimento obrigatório



Informações gerais da embalagem e do 
seu produto, com campos de escrita livre 
ou de escolha de uma lista pré-definida.

Nota: Não é necessário reportar por SKU  
caso a mesma embalagem seja usada 
para várias referencias ou produtos.

Adicionar nova medida de prevenção
(Formulário da Medida de Prevenção)



Informação específica por tipo de Medida 
que permite o cálculo automático do 
indicador de Prevenção.

Adicionar nova medida de prevenção
(Formulário da Medida de Prevenção)



Indicar se o material da nova embalagem 
é diferente do material da embalagem 
anterior.

Adicionar nova medida de prevenção
(Formulário da Medida de Prevenção)



Data em que a medida de Prevenção foi 
implementada e n.º de embalagens novas 
colocadas no mercado desde essa data.

Adicionar nova medida de prevenção
(Formulário da Medida de Prevenção)



Informações complementares da medida 
de prevenção implementada.

Adicionar nova medida de prevenção
(Formulário da Medida de Prevenção)



Campo de Informações reservado à SPV 
sobre a análise da medida de prevenção.

Adicionar nova medida de prevenção
(Formulário da Medida de Prevenção)



Possibilidade de anexar documentos 
relacionados com a medida de prevenção 
(como por exemplo fotografias ou fichas 
técnicas).

Adicionar nova medida de prevenção
(Formulário da Medida de Prevenção)



No final da página do formulário, estão 
disponíveis duas opções para gravar a 
informação preenchida: 
• “Gravar” – guarda as informações 

preenchidas, e fecha o formulário da 
medida de prevenção;

ou 
• “Gravar e Nova” - guarda as 

informações preenchidas, e 
permanece no formulário para 
adicionar uma nova medida de 
prevenção do mesmo tipo.

Adicionar nova medida de prevenção
(Formulário da Medida de Prevenção)



Caso existam informações de 
preenchimento obrigatório por preencher 
(assinaladas com *), é exibido um alerta 
informando que a medida de prevenção 
foi gravada com informações incompletas 
que devem ser preenchidas antes de 
submeter o RM.

Adicionar nova medida de prevenção
(Formulário da Medida de Prevenção)



Adicionalmente, é feita uma validação do 
valor do indicador de prevenção. Caso 
este não revele uma melhoria em termos 
de prevenção de resíduos, é apresentada 
uma mensagem de alerta para correção 
dos dados, antes da gravação da medida.

Adicionar nova medida de prevenção
(Formulário da Medida de Prevenção)



Pode continuar a “Adicionar Novas 
Medidas”.

Adicionar nova medida de prevenção

A medida de prevenção é adicionada ao 
reporte.



Submeter o reporte de medidas

As medidas devem estar “Completas -
Sim” para Submeter o Reporte para 
análise pela SPV.



Submeter o reporte de medidas

Para Submeter o reporte de medidas 
selecione o ícone da lupa e clique em 
“Submeter”



Submeter o reporte de medidas



Submeter o reporte de medidas

O estado do Reporte passa a “Pendente 
de Aprovação”,  aguardando análise pela 
SPV.



Após a Submissão do RM a SPV analisa a informação.
É enviado um email de notificação em caso de Pedido
de Correção ou de Aprovação.

Análise do Reporte de Medidas pela SPV



Reporte de Medidas Aprovado

O estado do Reporte passa a “Ativo”.

A informação do Reporte do ano corrente 
permanece editável.
Pode adicionar novas medidas ou alterar 
a informação submetida.



Reporte de Medidas com Pedido de Correção

No  Reporte  em estado 
“Pendente de Correção” 
selecione o ícone da lupa e 
clique em “Ver”.



Reporte de medidas com Pedido de Correção

Nas medidas reportadas em 
estado “Pendente de 
Correção”, selecione o ícone da 
lupa e clique em “Editar”.
Ao entrar no formulário da 
medida em causa, efetue as 
correções de acordo com a 
informação no campo 
“Observações SPV”.



Para Inserir um Reporte “Sem 
Medidas”, no ano corrente, 
clique no botão “Sem Medidas a 
Reportar”. 

Inserir um reporte “Sem Medidas” - 2023



Inserir um reporte “Sem Medidas” - 2023

Estará a reportar que não adotou Medidas 
de Prevenção na conceção de 
embalagens , no período de 2017 a 2022, e 
que não prevê a sua adoção em 2023.



Inserir um reporte “Sem Medidas” - 2023

Caso a informação se altere ao 
longo de 2023,  pode “Ver” para 
adicionar medidas de 
prevenção ou “Eliminar o 
Reporte”.
Esta informação apenas 
permanece editável durante o 
ano corrente.



4. ÁREA CLIENTE
REPORTE DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
– RELATÓRIOS



Relatórios Medidas de Prevenção
Menu com Informação 
Estatística sobre as medidas de 
Prevenção reportadas pela sua 
empresa e  comparação com o 
seu Sector de Atividade.



Relatórios Medidas de Prevenção
Informação Geral

Representatividade das 
empresa ao seu sector de 
atividade, que reportaram 
medidas de prevenção, face ao 
total colocado no mercado.

Todos os relatórios possuem 
filtros que permitem a consulta 
da informação mais detalhada 
em função dos critérios 
escolhidos.



Relatórios Medidas de Prevenção
Ações por Medida

N.º de Ações de Prevenção 
Adotadas pela sua empresa e 
pelo seu Sector de Atividade
(consideradas válidas para o 
cálculo dos indicadores).



Relatórios Medidas de Prevenção
Indicadores de Prevenção

Indicadores médios por tipo de 
ação de prevenção.
(considera as medidas de 
prevenção válidas para o 
cálculo do indicador).

Nota: Pode consultar 
informação adicional relativa às 
fórmulas dos indicadores de 
prevenção, e qual o valor 
esperado.



Relatórios Medidas de Prevenção
Quantidade de Resíduos Evitada

Considera as medidas de 
Redução e de Reutilização. 
Quantifica a quantidade evitada 
com a adoção da nova 
embalagem face à embalagem 
anterior.



pontoverdelab.pt



Obrigado.
geral@pontoverdelab.pt

afonso.noutel@pontoverde.pt
anabela.ponte@pontoverde.pt
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