


DECLARAÇÃO ANUAL
O QUE É?



O QUE É A DECLARAÇÃO ANUAL?

• Reporte do tipo e quantidade (em kg) de embalagens colocadas no mercado, a entregar anualmente à SPV, ao abrigo do

contrato de transferência da Responsabilidade Alargada do Produtor, conforme previsto no Decreto Lei nº 152-D/2017, de

11 de Dezembro, na sua redação atual.

• Base para cálculo das quantidades de embalagens geridas pela SPV e cálculo das taxas de reciclagem.

• Base para o cálculo da Contribuição Financeira Anual, a pagar à SPV pela transferência da Responsabilidade Alargada do

Produtor.

• Reporte a entregar até 15 de março do ano imediatamente subsequente àquele a que diz respeito.



DECLARAÇÃO ANUAL
TIPOS DE DECLARAÇÃO



Disponível para empresas com volume de

vendas global igual ou inferior a 100.000

euros/ano.

Neste caso não é necessário o

preenchimento de qualquer Declaração,

sendo suficiente confirmar, em cada ano,

que o volume total de vendas anual da

empresa se mantém abaixo dos 100.000 €.

Disponível para empresas que coloquem até 20

toneladas de embalagens, por ano, no

mercado nacional, independentemente do seu

volume de vendas anual.

Não necessita entregar todos os anos uma

nova Declaração, pois esta será calculada,

automaticamente, com base em estimativas

realizadas pela SPV. Em cada ano, bastará

aceitar a Declaração calculada pela SPV.

DECLARAÇÃO MÍNIMA DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA

Disponível para todas as empresas e

obrigatória para empresas que não

cumpram os requisitos para entrega de

Declarações Mínimas e/ou Simplificadas.

Neste tipo de Declaração, é necessário

declarar os pesos das embalagens

colocadas no mercado, dividindo-os de

acordo com:

• Tipologia de embalagem

• Material de embalagem

DECLARAÇÃO DETALHADA

TIPOS DE DECLARAÇÃO ANUAL



DECLARAÇÃO ANUAL
EMBALAGENS A INCLUIR



EMBALAGENS A INCLUIR NA DECLARAÇÃO ANUAL
Devem ser incluídas na Declaração Anual todas as embalagens não reutilizáveis, de produtos cuja primeira colocação no 
mercado nacional seja da responsabilidade da sua empresa e que se destinem ao consumidor final.

Embala 
produtos com a 

sua própria 
marca

As Embalagens de Serviço, incluindo os Sacos de Caixa, segundo o Decreto-Lei n.º 152-D/2017, na sua redação atual, devem ser declaradas pelo importador ou
fabricante e não pelo embalador, contrariamente ao que sucede com todas as outras tipologias de embalagem.

Não devem ser incluídas na Declaração Anual:

• Embalagens reutilizáveis;

• Embalagens de produtos vendidos sob marca de terceiros;

• Embalagens de Produtos Industriais;

• Embalagens de produtos vendidos para fora do país (seja para países da 

União Europeia, seja para qualquer outro país);

• Embalagens destinadas a uso hospitalar incluídas nos Grupos III e IV do 

Despacho 242/96, do Ministério da Saúde, de 13 de Agosto.

Embalagens de 
produtos que 
embala com a 

sua própria 
marca

Embalagens de 
produtos que 
manda outras 

empresas  
embalar com a 

sua marca

Embalagens de 
produtos que 

importa 
diretamente

Embalagens de 
serviço, incluindo 

sacos de caixa, 
que fabrica ou 

importa 
diretamente



EMBALAGENS A INCLUIR NA DECLARAÇÃO ANUAL
TIPOLOGIAS DE EMBALAGEM

Embalagens concebidas de modo a constituírem uma unidade de venda 
para o utilizador final ou consumidor no ponto de compra. 

EMBALAGENS DE VENDA OU PRIMÁRIAS

• Boião de compota

• Caixa de cereais

• Aerossol

• Boião de iogurte

• Frasco de champô

• Garrafa de vinho

• Lata de cerveja

• Lata de tinta

• Pacote de leite

EXEMPLOS:

Embalagens secundárias que agrupam várias unidades de venda
individuais (cada uma com código de barras), 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.

EMBALAGENS SECUNDÁRIAS MULTIPACK

• Pack que agrupa garrafas de cerveja ou 

refrigerante

• Pack que agrupa  garrafas de água ou  pacotes de 

leite

EXEMPLOS:



EMBALAGENS A INCLUIR NA DECLARAÇÃO ANUAL
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EMBALAGENS SECUNDÁRIAS MULTIPACK

TIPOLOGIAS DE EMBALAGEM

EMBALAGENS PRIMÁRIAS QUE SE PODEM CONFUNDIR 
COM SECUNDÁRIAS MULTIPACK 



EMBALAGENS A INCLUIR NA DECLARAÇÃO ANUAL
TIPOLOGIAS DE EMBALAGEM

Embalagens que se destinam a enchimento no ponto de venda para
acondicionamento ou transporte de produtos para ou pelo
consumidor.

EMBALAGENS DE SERVIÇO

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 duas tipologias de embalagem devem ser declaradas pelo seu importador ou fabricante

SACOS DE CAIXA

• Saco de plástico com asas disponibilizado num 

hipermercado/supermercado

• Saco de papel com asas disponibilizado no 

comércio (ex. pronto-a-vestir, sapataria…)

EXEMPLOS:

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.



EMBALAGENS A INCLUIR NA DECLARAÇÃO ANUAL
TIPOLOGIAS DE EMBALAGEM
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• O Fornecedor de Embalagens de Serviço (FES) está dispensado de declarar
determinadas embalagens colocadas no mercado, sempre que demonstre
que essas embalagens não foram utilizadas enquanto embalagem de
serviço.

• Nesta situação, será o cliente do FES a declarar essas embalagens que irão
ser utilizadas por si para uma função diferente da de Embalagem de Serviço
(geralmente como embalagem primária).

• A referida demonstração é efetuada através da exibição de uma declaração
emitida pelo cliente do fornecedor das embalagens de serviço, indicando
explicitamente a utilização final dada às embalagens em causa, após a
respetiva venda, que não lhes confere a qualidade de embalagens de
serviço, cujo modelo é definido pela APA, I. P., e pela DGAE, e publicitado
nos respetivos sítios na Internet.

EMBALAGENS DE SERVIÇO OU NÃO?



EMBALAGENS A INCLUIR NA DECLARAÇÃO ANUAL
TIPOLOGIAS DE EMBALAGEM

EMBALAGENS SECUNDÁRIAS NÃO MULTIPACK

Embalagens concebidas de modo a constituir, no ponto de compra,
uma grupagem de determinado número de unidades de venda, que
não foram concebidas especificamente para serem comercializadas
dessa forma ao utilizador ou consumidor, independentemente de
poderem ser vendidas como tal ao utilizador ou consumidor ou apenas
utilizadas como meio de reaprovisionamento do ponto de venda.

• 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)

EXEMPLOS: EXEMPLOS:

EMBALAGENS TERCIÁRIAS

Embalagens concebidas 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.

• Filme estirável (ou extensível) para segurar as mercadorias 

sobre as paletes

• Palete não reutilizável



DECLARAÇÃO ANUAL
ESTRUTURA



ESTRUTURA DA DECLARAÇÃO ANUAL
DECLARAÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR COMPLIANCE

• Cliente declara 100% das quantidades colocadas no mercado 

(associadas aos produtos PGC).

• Para faturação, o sistema da SPV considera apenas 28% das 

quantidades declaradas (corresponde à % deste tipo de 

embalagens que se estima  que darão origem resíduos geridos 

pelos sistemas municipais).

EMBALAGENS SECUNDÁRIAS NÃO MULTIPACK E EMBALAGENS 
TERCIÁRIAS



ESTRUTURA DA DECLARAÇÃO ANUAL
DECLARAÇÃO PARA CÁLCULO DAS EMBALAGENS DISRUPTIVAS DA RECICLAGEM

Uma das obrigações da licença da SPV é a diferenciação dos VPV das embalagens de acordo com a sua reciclabilidade, pelo que são aplicadas penalizações que
visam desincentivar a utilização de embalagens disruptivas do processo de reciclagem, de modo a promover a utilização de materiais, ou combinações de
materiais, que facilitem a reciclagem.

A penalização consiste no agravamento de 10% do VPV unitário dos materiais de que as 3 embalagens classificadas como disruptivas da reciclagem (incluindo
todos os seu componentes) são constituídas.

EMBALAGENS DISRUPTIVAS DA RECICLAGEM



DECLARAÇÃO ANUAL
METODOLOGIA DE CÁLCULO 
PASSO A PASSO

EXEMPLOS PRÁTICOS



1º PASSO - IDENTIFICAR O DESTINO DA EMBALAGEM (PRODUTOS DE GRANDE CONSUMO OU PRODUTOS INDUSTRIAIS)

DECLARAÇÃO ANUAL
METODOLOGIA DE CÁLCULO PASSO A PASSO

Apenas as embalagens de Produtos de Grande Consumo (PGC) devem ser incluídas na Declaração Anual.

São considerados PGC os produtos destinados ao mercado doméstico ou canal Horeca/Catering.

• Primária

• Saco de Caixa 

• Secundária Não Multipack

• Terciária

• Embalagem de Serviço excluindo sacos de caixa 

• Secundária Multipack;

• Vidro

• Plástico

• Papel/Cartão 

• ECAL**

• Madeira

• Outros Materiais.

• Aço

• Alumínio

2º PASSO - IDENTIFICAR A TIPOLOGIA DE CADA EMBALAGEM

3º PASSO - IDENTIFICAR O MATERIAL DE CADA EMBALAGEM 

REGRA DO MATERIAL PREDOMINANTE: QUANDO OS DIFERENTES COMPONENTES DE UMA EMBALAGEM NÃO SÃO FACILMENTE SEPARÁVEIS, A
TOTALIDADE DO PESO PODE SER CONSIDERADA NO MATERIAL PREDOMINANTE, DESDE QUE O MATERIAL DE MENOR PESO NÃO ULTRAPASSE 5%
DO PESO TOTAL DA EMBALAGEM.



4º PASSO - CALCULAR O PESO TOTAL DE CADA MATERIAL, POR 
TIPOLOGIA DE EMBALAGEM (ARREDONDAR AO KG)

DECLARAÇÃO ANUAL
METODOLOGIA DE CÁLCULO PASSO A PASSO

5º - PASSO TRANSPOR OS PESOS PARA OS CAMPOS 
ADEQUADOS DA DECLARAÇÃO ANUAL

EXEMPLO: EXEMPLO:



EXEMPLO 1 – PRODUTO: DESODORIZANTE

DECLARAÇÃO ANUAL
METODOLOGIA DE CÁLCULO PASSO A PASSO

EXEMPLOS PRÁTICOS

1º PASSO - A empresa comercializa
Produtos de Grande Consumo, logo as
embalagens não reutilizáveis utilizadas para
comercializar este produto, devem ser incluídas
na Declaração Anual.

2º, 3º e 4º PASSOS:

5º PASSO - Basta transcrever os pesos totais obtidos, para
cada material/tipologia de embalagem, para os campos
correspondentes da Declaração Anual.

120 caixas secundárias*30 packs 
de desodorizantes



EXEMPLO 2 – PRODUTO: CAIXA DE CHOCOLATES

DECLARAÇÃO ANUAL
METODOLOGIA DE CÁLCULO PASSO A PASSO

EXEMPLOS PRÁTICOS

1º PASSO - A empresa comercializa Produtos de
Grande Consumo, logo as embalagens não reutilizáveis
utilizadas para comercializar este produto, devem ser
incluídas na Declaração Anual.

2º, 3º e 4º PASSOS:

120 caixas secundárias*50 caixas de chocolates 6000 caixas de chocolates*24 chocolates

5º PASSO - Basta transcrever os pesos totais obtidos, para cada
material/tipologia de embalagem, para os campos correspondentes da
Declaração Anual.



DECLARAÇÃO ANUAL
ENTREGA ONLINE (SPVnet)



Aceder ao SPV net: https://si.pontoverde.pt

Efetuar login para aceder à área de cliente:

Selecionar “Entregar Declaração”:

DECLARAÇÃO ANUAL
ENTREGA ONLINE (SPVnet)

https://si.pontoverde.pt/


DECLARAÇÃO ANUAL
ENTREGA ONLINE (SPVnet)

Preencher os dados solicitados ao longo das várias etapas do processo de entrega da Declaração:

1º PASSO: Dados relativos à dimensão da empresa

2º PASSO – Seleção do tipo de Declaração a entregar 



DECLARAÇÃO ANUAL
ENTREGA ONLINE (SPVnet)

3º PASSO: Preencher os pesos nos campos adequados

Verificar e justificar eventuais alertas que surjam:



DECLARAÇÃO ANUAL
ENTREGA ONLINE (SPVnet)

4º PASSO: Dê-nos a sua opinião sobre o processo de entrega da Declaração

5º PASSO: Reporte das Medidas de Prevenção e/ou Reutilização 



Obrigado.





Registo de produtor 
(SILiamb)



É uma plataforma da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), onde os cidadãos 

e as empresas podem apresentar pedidos de licenciamento e comunicar 

dados à APA, dando cumprimento às suas obrigações na área do ambiente.

SILiAmb - Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente



O Registro de Produtores é um módulo do SIRER, que funciona na plataforma 

SILiAmb. Na lei vem referido como SIRER. 

Registo de Produtores

O enquadramento do SIRER é feito o Regulamento Geral de Gestão de 

Resíduos, o Decreto-Lei 102-D 2020, de 10 de dezembro. 



Decreto-lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro (Unilex)

Enquadramento Legal

Artigo 7.º 

Sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos 

1 - (…) os produtores do produto, os embaladores que utilizam embalagens não reutilizáveis e 

os fornecedores de embalagens de serviço não reutilizáveis ficam obrigados a gerir os 

respetivos resíduos através de um sistema individual ou de um sistema integrado (…).



Decreto-lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro (Unilex)

Enquadramento Legal

Artigo 88.º 

Proibições de colocação e disponibilização no mercado

1 - É proibida a colocação no mercado de produtos quando os respetivos produtores,

embaladores ou fornecedores de embalagens de serviço:

a) Não tenham, para cada tipologia ou categoria de produto ou embalagem em concreto, adotado

um dos sistemas previstos no n.º 1 do artigo 7.º;

b) Não estejam em cumprimento da obrigação de inscrição prevista no n.º 1 do artigo 19.º.



Decreto-lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro (Unilex)

Enquadramento Legal

Artigo 19.º

Registo de produtores e outros intervenientes

1 - Os produtores de produtos, os embaladores e os fornecedores de embalagens de serviço estão

obrigados a efetuar a inscrição e submissão de dados no SIRER, (…) comunicando à APA, I. P.,

(…) o material e a quantidade de embalagens colocados no mercado e o sistema de gestão por

que optaram em relação a cada tipo de resíduo (…).



Decreto-lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro (nRGGR)

Enquadramento Legal

Artigo 94.º

Sistema integrado de registo eletrónico de resíduos

Compete à ANR manter um sistema integrado de registo eletrónico de produtores

abrangidos pela responsabilidade alargada do produtor, (…) que funciona sobre

plataforma eletrónica e que permite o registo de entidades e pessoas, a submissão de

dados, bem como a sua transmissão, consulta de informação e sua disponibilização ao

público.



Decreto-lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro (nRGGR)

Enquadramento Legal

Artigo 97.º

Inscrição no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos

1- Estão sujeitas a inscrição no SIRER todas as pessoas singulares e coletivas que

tenham obrigação de submissão de dados, nos termos do artigo seguinte.



Decreto-lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro (nRGGR)

Enquadramento Legal

Artigo 98.º

Submissão de dados

1- Sem prejuízo do previsto em legislação específica, estão sujeitos a submissão de dados

no SIRER:

(…)

j) Os produtores de produtos, os embaladores, bem como os fornecedores de embalagens de

serviço sujeitos à obrigação de registo nos termos da legislação relativa a fluxos específicos

de resíduos, abrangidos ou não pela responsabilidade alargado do produtor;



Decreto-lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro (nRGGR)

Enquadramento Legal

Artigo 117.º

Contraordenações ambientais

(…)

2 - Constitui contraordenação ambiental grave, nos termos da Lei -Quadro das Contraordenações

Ambientais, a prática dos seguintes atos: (…)

ttt) O incumprimento da obrigação de submissão de dados no SIRER, em violação do disposto

no artigo 98.º;

uuu) O incumprimento da obrigação de inscrição no SIRER, em violação do disposto no

artigo 97.º; (…)



Decreto-lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro (nRGGR)

Enquadramento Legal

Artigo 117.º

Contraordenações ambientais

(…)

3 - Constitui contraordenação ambiental leve, nos termos da Lei -Quadro das Contraordenações

Ambientais, a prática dos seguintes atos: (…)

qq) O incumprimento da obrigação de submissão de informação ou a submissão de informação

incorreta ou insuficiente nos termos do artigo 99.º; (…)



Decreto-lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro (Unilex)

Enquadramento Legal

Artigo 10.º

Sistema integrado de gestão de fluxos específicos de resíduos

(…)

5 - A entidade gestora não pode celebrar ou renovar o contrato previsto no n.º 3 se o

produtor, o embalador ou o fornecedor de embalagens de serviço estiver em

incumprimento da obrigação de inscrição prevista no n.º 1 do artigo 19.º, devendo

confirmar junto da APA, I. P., o cumprimento desta obrigação.



Registo de 
produtor
(SILiamb)

https://siliamb.apambiente.pt/



Registo de 
produtor
(SILiamb)



Registo de 
produtor
(SILiamb)



Registo de 
produtor
(SILiamb)



Enquadramento

Fonte: Manual Registo de Produtores de Produtos, Agência Portuguesa do Ambiente



Enquadramento



Enquadramento



Enquadramento



Enquadramento



Enquadramento



Enquadramento



Enquadramento



Enquadramento



Enquadramento



Enquadramento



Enquadramento



Enquadramento

Fonte: Manual Registo de Produtores de Produtos, Agência Portuguesa do Ambiente



Enquadramento

Fonte: Manual Registo de Produtores de Produtos, Agência Portuguesa do Ambiente



Enquadramento

Fonte: Manual Registo de Produtores de Produtos, Agência Portuguesa do Ambiente



Enquadramento

Fonte: Manual Registo de Produtores de Produtos, Agência Portuguesa do Ambiente



Declarações Periódicas

Fonte: Manual Registo de Produtores de Produtos, Agência Portuguesa do Ambiente



Declarações Periódicas



Declarações Periódicas



Declarações Periódicas



Declarações Periódicas



Declarações Periódicas



Declarações Periódicas

Fonte: Manual Registo de Produtores de Produtos, Agência Portuguesa do Ambiente



Declarações Periódicas

Fonte: Manual Registo de Produtores de Produtos, Agência Portuguesa do Ambiente



Enquadramento



Declarações Periódicas

Fonte: Manual Registo de Produtores de Produtos, Agência Portuguesa do Ambiente



Declarações Periódicas

Fonte: Manual Registo de Produtores de Produtos, Agência Portuguesa do Ambiente



Muito obrigada.
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