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Esclarecimento 

Gestão de Embalagens e Resíduos de Embalagens 

 

O presente documento foi realizado integralmente de acordo com a informação constante no site da Sociedade Ponto 

Verde (SPV) e da legislação em vigor relativa à gestão de embalagens e resíduos de embalagens a nível nacional, 

concretamente, o Decreto-Lei n.º152-D/2017. 

Definições 

Embalagem de venda ou embalagem primária: compreende qualquer embalagem concebida de modo a constituir 

uma unidade de venda para o utilizador ou consumidor final no ponto de compra. 

Embalagem grupada ou embalagem secundária: compreende qualquer 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 afectar as suas características. 

Embalagem de transporte ou embalagem terciária: engloba qualquer 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 excepção dos contentores para transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e 

aéreo. 

Embalagem de serviço: embalagem que se destine a enchimento num ponto de venda para acondicionamento ou 

transporte de produtos para ou pelo consumidor. 
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Sistemas de Gestão 

Para efeitos do cumprimento das obrigações estabelecidas no Decreto-lei n.º152-D/2017, os produtores dos produtos, os 

embaladores e os fornecedores de embalagens de serviço ficam obrigados a submeter a gestão dos respectivos resíduos 

a um sistema individual ou a um sistema integrado, sujeito a autorização ou licença, respectivamente, nos termos do 

decreto-lei, ou ainda através da celebração de acordos voluntários entre o produtor do produto e a Agência Portuguesa do 

Ambiente, I. P. (APA, I. P.), que devem ser abertos a todos os parceiros que pretendam dar-lhe cumprimento. 

 

Sistema individual de gestão de fluxos específicos de resíduos 

O sistema individual é o sistema através do qual o produtor do produto, o embalador, o importador de produtos embalados 

que utilizam embalagens não reutilizáveis, bem como o fornecedor de embalagens de serviço não reutilizáveis, assume 

individualmente a responsabilidade pela gestão do resíduo no qual o produto ou embalagem, conforme aplicável, se 

transforma. 

Os produtores dos produtos, os embaladores e importadores de produtos embalados que utilizam embalagens não 

reutilizáveis, bem como os fornecedores de embalagens de serviço não reutilizáveis, que optem pela gestão dos resíduos 

a título individual devem assumir a sua responsabilidade através da prestação de uma caução a favor da APA, I. P. 

 

Sistema integrado de gestão de fluxos específicos de resíduos 

O sistema integrado é o sistema através do qual o produtor do produto, o embalador ou o fornecedor de embalagens de 

serviço, transfere a responsabilidade pela gestão do resíduo no qual o produto, ou a embalagem, consoante aplicável, se 

transforma, para uma entidade gestora licenciada para o efeito, que assume colectivamente essa responsabilidade. 

O produtor do produto e o embalador, bem como o fornecedor de embalagens de serviço, no caso do fluxo das embalagens 

e resíduos de embalagens, transfere a sua responsabilidade mediante o pagamento dos valores de prestação financeira 

para a entidade gestora. 

A entidade gestora é financiada, nomeadamente, através de uma prestação financeira a suportar pelos produtores do 

produto ou pelos embaladores, importadores de produtos embalados, bem como fornecedores de embalagens de serviço 
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no caso do fluxo específico de embalagens e resíduos de embalagens. Os valores de prestações financeiras são 

estabelecidos em função da quantidade de produtos, ou de embalagens no caso do fluxo específico de embalagens e 

resíduos de embalagens, colocados anualmente no mercado nacional, características dos produtos ou das embalagens e 

materiais presentes nos resíduos, 

Os embaladores e importadores de produtos embalados que utilizam embalagens reutilizáveis devem estabelecer um 

sistema de gestão que permita recuperar e reutilizar as suas embalagens depois de usadas pelo utilizador final, cujas 

normas de funcionamento são as constantes do presente decreto-lei. 

 

Sistemas de gestão de embalagens reutilizáveis 

O sistema de gestão de embalagens reutilizáveis destinadas ao consumidor envolve necessariamente a cobrança ao 

consumidor, no acto da compra, de um depósito, o qual só pode ser reembolsado no acto da devolução, sendo opcional a 

aplicação de um depósito para as embalagens dos restantes produtos. 
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QUEM DEVE ADERIR À SPV? 

Devem aderir à SPV as empresas responsáveis pela primeira colocação de produtos embalados no mercado nacional, 

destinados ao consumidor final, ou seja, as empresas que: 

• Fazem importação directa de produtos embalados; 

• Comercializam produtos embalados com a sua própria marca no mercado nacional destinados ao consumidor 

final; 

• Fabricam produtos embalados com a sua marca que colocam no mercado nacional destinado ao consumidor final; 

• Fabrica ou importa Embalagens de Serviço (sacos de caixa, papel de embrulho, embalagens take away, etc.). 

 

 

A RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DAS EMBALAGENS É DOS MEUS 

FORNECEDORES DE EMBALAGENS? 

Não. A responsabilidade pela gestão das embalagens é da empresa que as utiliza para embalar os produtos que importa 

e/ou coloca no mercado nacional e não do fabricante/comerciante de embalagens vazias. 

O seu fornecedor de embalagens é responsável pela gestão do material de embalagem que utiliza para acondicionar as 

embalagens que lhe vende. 

Exemplo: 

O seu fornecedor de embalagens vende-lhe latas de aço. 

Essas latas vêm acondicionadas em caixas de cartão e as caixas de cartão envolvidas por filme plástico. 

O seu fornecedor é responsável pela gestão de: 

• Caixas de cartão 

• Filme plástico 

A sua empresa é responsável pela gestão de: 

• Latas de aço que irá colocar no mercado com o seu produto. 

À excepção das embalagens de serviço em que a responsabilidade é do fabricante ou importador. 
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É OBRIGATÓRIO ADERIR À SPV? 

A legislação em vigor refere a obrigatoriedade de existência de um sistema de gestão para os resíduos das embalagens 

dos produtos cuja primeira colocação no mercado nacional seja da responsabilidade da empresa em questão, quer estes 

sejam importados, fabricados ou mandados fabricar pela própria empresa. 

Para dar cumprimento a esta obrigação, no que respeita às embalagens não reutilizáveis, a empresa pode recorrer a uma 

de duas opções: 

• Adesão à SPV que é uma entidade devidamente licenciada pelos ministérios do Ambiente e da Economia para 

a gestão dos resíduos de embalagens não reutilizáveis, a nível nacional, podendo aceitar as responsabilidades 

das empresas neste campo; 

• Criação de um sistema de gestão próprio que implica o retorno das embalagens vaias para a empresa que 

colocou os produtos no mercado e ser correcto encaminhamento. Este sistema tem de ser aprovado pelo 

Ministério do Ambiente/Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

Para mais informações entre em contacto connosco  

e/ou consulte o site da Sociedade Ponto Verde (www.pontoverde.pt). 


