
N.º do diploma Artigo Comentário e justificação Proposta de redação alternativa

Consideramos que a anexação dos 3 diplomas num só, tendo em conta que se tratam de matérias complexas 

e densas, não é uma boa solução. Acresce que, um dos diplomas em causa, por se tratar de um diploma 

enquadrador (RGGR), merece a sua autonomia e destaque, e outro (Unilex) já representa por si só uma fusão 

de vários diplomas aplicáveis a diferentes fluxos e, logo, diferentes sectores. Parece-nos que esta iniciativa não 

simplifica o enquadramento legal, apenas torna mais difícil a compreensão destes temas pelos destinatários. 

De ressaltar que não existe sequer um tronco comum aos 3 diplomas.

A enormidade de capítulos, secções, subsecções referentes a diferentes artigos torna muito difícil a sua leitura 

ou consulta para esclarecer uma questão específica. Um diploma com esta densidade exige, no mínimo, um 

índice, e nunca será fácil de apreender ou sequer consultar.

De uma forma geral, não concordamos com a antecipação de prazos relativamente ao que foi definido a 

nível Europeu. A antecipação relativamente a qualquer prazo previsto pela regulamentação europeia, exige 

uma avaliação de impacto robusta dos impactos para os operadores em toda a cadeia de valor, com a 

participação dos sectores em causa.

No artigo 13.º do Regime transitório relativo ao regime dos fluxos específicos de resíduos, assinala-se a 

necessidade de alterações nos n.ºs 9, 10 e 11 e a proposta de 2 números adicionais.  As alterações propostas 

têm em conta: - n.º 9, o facto de não concordarmos com a antecipação de um prazo definido pela Diretiva 

Europeia das Embalagens sem uma avaliação prévia sustentada dos novos modelos de gestão; - n.º 11, a 

eliminação do prazo de implementação da obrigação prevista no n.º 5 do artigo 28.º já que se trata de uma 

medida voluntária; - restantes n.ºs, o facto das novas obrigações implicarem alterações substanciais e o prazo 

sugerido ser insuficiente para a adaptação necessária e, sobretudo, escoamento de produtos já colocados no 

mercado. (justificações repetidas nos artigos para os quais estes pontos remetem)

9 - A exceção prevista no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, na redação 

que lhe foi introduzida pelo presente decreto-lei, para asembalagens primárias, secundárias e terciárias, de 

cuja utilização resulte a produção de resíduos não urbanos, aplica-se até 31 de dezembro de 2024. 

10 - O disposto nas alíneas b) a d) do n.º 4 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017,de 11 de dezembro, na 

redação que lhe foi introduzida pelo presente decreto-lei, aplica-se dois anos após a entrada em vigor do 

presente decreto-lei.

11 - O disposto no n.º 3 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, na redação que lhe 

foi introduzida pelo presente decreto-lei, aplica-se dois anos após a entrada em vigor da portaria referida 

naquele ponto, a aprovar pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e do ambiente. 

12 - O disposto no n.º 4 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, na redação que lhe 

foi introduzida pelo presente decreto-lei, aplica-se dois anos após a entrada em vigor do presente decreto-lei.     

13 - O disposto no n.º 8 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, na redação que lhe 

foi introduzida pelo presente decreto-lei, aplica-se dois anos após a entrada em vigor do presente decreto-lei.

1 - UNILEX Subsecção II

A referida subsecção II, com a epigrafe ≪Embalagens de utilização única adquiridas em refeições prontas a 

consumir≫, que compreende os artigos 43.º-A a 43.º-S, referida no artigo 7.º da proposta de diploma 

(Alteração sistemática ao Decreto-Lei n.º 152-D/2017), não está disponível no documento base da consulta.

1 - UNILEX Preâmbulo 

"O regime da taxa de gestão de resíduos (TGR), enquanto instrumento determinante da modelação de 

comportamentos de todos os envolvidos, foi já objeto de uma revisão pontual, com o aumento do montante 

da taxa, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua redação atual, e é agora revisto 

quanto à própria estrutura e incidência da taxa, com vista a penalizar as operações de tratamento menos 

nobres na hierarquia dos resíduos."

O regime da taxa de gestão de resíduos (TGR), enquanto instrumento determinante da modelação de 

comportamentos de todos os envolvidos, foi já objeto de uma revisão pontual, com o aumento do montante 

da taxa, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua redação atual, e é agora revisto 

quanto à própria estrutura e incidência da taxa, com vista a penalizar as operações de tratamento menos 

nobres na hierarquia dos resíduos, sempre que existam alternativas viáveis.

1 - UNILEX Preâmbulo 
Ainda que os resíduos tenham potencial de valorização, só é possível dinamizar a sua utilização através de 

incentivos (fiscais, financeiros, etc.) e minimizando a carga burocrática associada à gestão dos mesmos. 

São estabelecidas metas para a redução da eliminação de resíduos por deposição em aterro, com enfoque 

na proibição, a partir de 2030, do envio para aterro de quaisquer resíduos suscetíveis de reciclagem ou 

valorização, quando tecnicamente viável e desde que exista mercado recetivo para estes materiais, na 

fixação de metas específicas para a redução da quantidade de resíduos urbanos depositados em aterro e na 

imposição de obrigações de desvio de aterro de resíduos urbanos biodegradáveis.

Tabela para inserção de contributos



1 - UNILEX Preâmbulo 

É estabelecida a competência das CCDRs para o licenciamento de aterros associados a estabelecimentos 

industriais relativamente aos quais é atualmente competente a entidade coordenadora do licenciamento 

para efeitos do SIR, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, na sua redação atual. 

Para que haja uma correta articulação entre a entidade competente do licenciamento/IAPMEI e APA, I.P., 

deverá ser criado um mecanismo de articulação entre as CCDRs e as restantes entidades competentes para 

que seja reconhecida a atividade de deposição de resíduos em aterro próprio, no enquandramento industrial 

onde está inserida a atividade.

1 - UNILEX
art. 3º 

[n.º1 i)]

Considera-se que o conceito de importação deve ser verificado ao longo do projeto de diploma, garantindo 

a sua coerência.

i) «Colocação no mercado», a primeira disponibilização de um produto no mercado, em território nacional, 

enquanto atividade profissional, excluindo a aquisição intracomunitária ou a importação de produtos para uso 

próprio;

1 - UNILEX
art.3º 

[n.º1 q)]

Designação de produtor do produto deverá ser harmonizada ao longo o projeto de diploma.

Considera-se que a ação de adquirir se afigura confusa e não acresce clarificação ao conceito de 

embalador, pelo contrario o adquirir no mercado nacional não confere obrigações e o adquirir no mercado 

externo já está englobado no conceito de importação 

q) «Embalador», aquele que embale ou faça embalar os seus produtos, ou importe produtos embalados, e 

que é responsável pela sua colocação no mercado, sendo considerado o produtor do produto para efeitos 

do presente decreto-lei;

1 - UNILEX
art.3º 

[n.º1 v)] 
Clarificar a inclusão da referência ao produtor de produto uma vez que a mesma não consta da Diretiva. 

1 - UNILEX
3.º [n.º1 uu) e 

n.º 2)]

A alínea uu), relativa a "Resíduo urbano volumoso", é revogada mas o n.º 2 do artigo 3.º visa precisamente os 

resíduos urbanos referidos na alínea uu).
 Não revogar a alínea uu)  do artigo 3.º 

1 - UNILEX 3.º [n.º1 nn)] As fibras celulósicas são constituídas por polímeros naturais.

nn) «Plástico», um material composto de um polímero na aceção do ponto 5 do artigo 3.º do Regulamento 

(CE) n.º 1907/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, ao qual podem ter 

sido acrescentados aditivos ou outras substâncias e que pode funcionar como principal componente estrutural 

de produtos finais, com exceção dos polímeros naturais que não tenham sido quimicamente modificados e 

das fibras celulósicas e seus produtos derivados;

1 - UNILEX 3.º [n.º 1, rr)]
Nas subalíneas i) ii) iii) da definição de "produtor do produto", quando é utilizado o termo "no mercado", 

deverá estar "no mercado nacional".

i) Esteja estabelecida no território nacional e conceba, fabrique, monte, embale, transforme ou rotule o 

produto, incluindo os incorporados em aparelhos, equipamentos ou veículos, ou mande conceber, fabricar ou 

embalar o produto e o coloque no mercado nacional sob nome ou marca próprios;

ii) Esteja estabelecida no território nacional e proceda à revenda, aluguer ou qualquer outra forma de 

disponibilização no mercado nacional, sob nome ou marca próprios, do produto ou do produto embalado, 

incluindo os incorporados em aparelhos, equipamentos ou veículos, produzido por outros fornecedores, não se

considerando o revendedor como produtor caso a marca do produtor seja aposta no produto, de acordo 

com o disposto na subalínea anterior;

iii) Esteja estabelecida no território nacional e coloque no mercado nacional o produto ou o produto 

embalado, proveniente de outro Estado-

Membro da União Europeia, ou importado de um país terceiro, seja ,novo, embalado, usado e objeto da 

primeira transação, em

segunda mão ou resultante da preparação para reutilização, incluindo os incorporados em aparelhos, 

equipamentos ou veículos;

1 - UNILEX
3.º [n.º 1, u) e 

v)]

As normas são frequentemente revistas e alteradas, pelo que qualquer referência à NP EN 13429, ou qualquer 

outra norma (ou diploma), deve ser seguida de "na sua atual versão (redação)"

u) «Embalagem não reutilizável ou de utilização única», uma embalagem que não é concebida, projetada ou 

colocada no mercado para perfazer múltiplas viagens ou rotações no seu ciclo de vida mediante a sua 

devolução a um produtor para reenchimento ou a sua reutilização para o mesmo fim para o qual foi 

concebida, ou não cumpra a Norma Portuguesa NP EN 13429:2005: Embalagem; Reutilização, na sua versão 

atual;

v) «Embalagem reutilizável», 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, na sua versão atual;



1 - UNILEX
art.7º

[n.º1]

Propõe-se a inclusão de todos os modelos de gestão de embalagens não reutilizáveis consignados no 

presente projeto de diploma. 

1 - Para efeitos do cumprimento das obrigações estabelecidas no presente decreto-lei relativamente a 

embalagens não reutilizáveis, os produtores dos produtos, incluindo os produtores de e os fornecedores de 

embalagens de serviço ficam obrigados a gerir os respetivos resíduos através de um sistema individual ou de 

um sistema integrado, incluindo sistemas de depósito, sujeito a autorização ou licença, respetivamente, nos 

termos do presente decreto-lei.

1 - UNILEX 7º (nº. 2)

Este ponto remete para a exceção referida no n.º 2 do artigo 22.º, quanto à obrigação de adotar um sistema 

individual ou um sistema integrado de gestão de resíduos, excluindo as embalagens de cuja utilização 

resultem embalagens não urbanas. Este entendimento é muito importante, tem funcionado e, como sabemos, 

não existem entidades gestoras de sistemas integrados para este tipo de resíduo. Até hoje, a gestão de 

resíduos de embalagens não urbanas, é assegurada pelo produtor desse resíduo no cumprimento da 

legislação aplicável à gestão de resíduos.  

Manter o n.º 2 do artigo 7.º.

1 - UNILEX
art.7º

(n.º3)
Proposta de harmonização de redação

3 - Para efeitos do cumprimento das obrigações estabelecidas no presente decreto-lei, relativamente a 

embalagens reutilizáveis, os produtores dos produtos de ficam obrigados a gerir, individual ou coletivamente, 

as embalagens que colocam no mercado e os respetivos resíduos através de um sistema de reutilização de 

embalagens, nos termos do presente decreto-lei.

1 - UNILEX 8º (n.º 4)
Sendo a entidade coordenadora do licenciamento as CCDRs, prevem-se disparidades de implementação 

entre regiões.

Sugerimos que a APA recorra aos verificadores de licenciamentos para tratamento de resíduos para este 

efeito. Outra solução pode ser a definição de guidelines comuns para utilização pelas CCDRs.

1 - UNILEX 8.º (n.º 7) Este ponto carece de maior clareza.

7 - O disposto nos n.ºs 1, 5 e 6 não é aplicável aos operadores que efetuem o tratamento de resíduos num 

estabelecimento industrial no âmbito do Sistema da Indústria Responsável (SIR), exceto quando se trate de 

instalação de tratamento de resíduos extrínseca à atividade industrial.

1 - UNILEX 8.º (n.º 11)

Sugere-se que os critérios e metodologia sejam reconhecidos por verificadores comperiodicidade superior a 

anual para reduzir os problemas associados a não haverem verificadores suficiente. Tal não impede que 

anualmente sejam realizados todos os relatórios previstos.

Sugere-se que os critérios e metodologia sejam reconhecidos por verificadores a cada 3 anos ou sempre que 

ocorram alterações relevantes. 

1 - UNILEX 9.º (n.º 11)
O prazo previsto para emissão do parecer (180 dias) é demasiado longo para que a emprea consiga planear 

a sua atuação em tempo razoável.  

11 - A APA, I. P., e a DGAE emitem parecer sobre o requerimento previsto no n.º 9, dirigido aos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas da economia e do ambiente, respetivamente, no prazo máximo de 60 dias, 

mediante parecer prévio das regiões autónomas.

1 - UNILEX 10.º [n.º 5, b)] É essencial que se esclareça a metodologia através da qual as EG possam verificar as condições estipuladas.

Sugere-se a previsão da possibilidade de exigência ao produtor de produtos de uma declaração de não 

dívida a qualquer outra Entidades Gestora. A APA, I.P., poderá passar essa declaração se estiver previsto no 

Siliamb um campo onde as Entidades Gestoras inserem a informação sobre a cesassão de contratos e 

respetivo motivo.

1 - UNILEX 13.º (n.º 2) ponto 2. as alíneas neste ponto devem estar mal ordenadas e/ou retificadas.

2 - […]:

a) […];

b) […];

c) […];

d) Centros de receção de resíduos;

e) Outros operadores de gestão de resíduos.

1 - UNILEX 14.º (n.º 2)
Dependendo do valor dos resíduos, poderá haver produtos com valor nulo ou positivo para o produtor. Esta 

possibilidade deve estar prevista para que não haja qualquer dúvida. 

2 - Os valores de prestações financeiras - positivo, nulo ou negativo - são devidos em função da quantidade 

de produtos colocados anualmente no mercado e das características dos produtos presentes nos resíduos, 

sendo os valores obtidos por via de aplicação do modelo a que se refere o artigo seguinte.

1 - UNILEX 14.º (n.º 4)
As condições impostas podem ser contrárias às regras definidas para a figura do pequeno produtor (ex. regra 

de minimis) . 

4 - As condições referidas no número anterior não devem onerar o produtor ou o fornecedor de embalagens 

de serviço face ao valor que seria devido se a prestação financeira fosse calculada nos termos do n.º 2, sem 

prejuízo das regras aplicáveis para o pequeno produtor.



1 - UNILEX 14.º (n.ºs 5 e 6)

Para salvaguarda dos princípios de segurança jurídica, homogeneidade de procedimentos e das regras de 

concorrência, esta matéria deverá ser regulada por despacho conjunto dos membros do governo 

responsáveis pela economia e ambiente, ouvidas as entidades gestoras e as associações representativas dos 

sectores. É essencial que se defina o "meio de prova" e que se considerem prazos suficientemente alargados. 

Relativamente ao "meio de prova", não pode caber ao produtor, ou a qualquer forecedor ao longo da 

cadeia, fazer prova de que um seu cliente exportou um produto por si vendido.

5 - Os mecanismos e meios de prova apropriados para assegurar a não liquidação ou reembolso, pelas 

entidades gestoras, das contrapartidas financeiras relativas a produtos colocados no mercado nacional que 

forem transferidos para fora do mercado nacional, são estabelecidos por despacho conjunto dos membros do 

Governo da área da economia e do ambiente, ouvidas as entidades gestoras e as associações 

representativas do sector.

1 - UNILEX
14.º (n.ºs 6, 7 e 

8)

Os sectores produtores e a distribuição continuam a considerar essencial que seja desenvolvido um estudo do 

impacto desta medida que já existe para os pneus, que permita avaliar e concluir sobre o impacto da sua 

extensão a outros produtos. Além disso, é conveniente ajustar esta medida com a prática atual, isto é, 

atualmente apenas os pneus estão sujeitos a esta obrigação.  Consideramos ter sido claramente evidenciada 

junto do Governo no ano passado, por todas as confederações e associações dos agentes económicos 

afectados, que a obrigatoriedade do Visible Fee (VF), independentemente dos argumentos pró ou contra que 

suscita e dos custos de contexto que implica, não faz hoje qualquer sentido, na medida em que é impossível 

para os produtores dar-lhe cumprimento, por razões de natureza técnica e prática. Com efeito, sublinhamos, a 

forma de determinação dos montantes das contraprestações financeiras para as EG é actualmente diferente 

daquela que anteriormente existia, quando o VF era praticado, pois era possível determinar a cada momento 

o ecovalor de cada produto. Porém, a aplicação pelas EG nos respectivos contratos de regras de minimis e 

de descontos ou bonificações cuja incidência ocorre em momentos diferentes dos da colocação dos 

produtos no mercado, alterou substancialmente a situação. Vejamos. Os produtores abrangidos pelas regras 

de minimis, sobretudo PME, pagam uma contrapartida financeira fixa, de X euros anuais, independentemente 

do peso e quantidade dos EEE colocados no mercado, o que torna objectivamente impossível a 

determinação dos respectivos ecovalores. Por outro lado, a uma parte considerável dos produtores cujas 

contrapartidas financeiras são estabelecidas em euros/Kg são aplicados descontos ou bonificações aos 

respectivos montantes que, aquando da introdução dos produtos no mercado, não conseguem determinar 

com rigor pois estão sujeitos a determinados condicionalismos que se poderão ou não verificar em momento 

posterior. Torna-se pois evidente que é impossível a quaisquer destes produtores calcular na prática qual o 

valor unitário que irão entregar às EG, pelo que não o poderão debitar e declarar de forma visível ao longo de 

toda a cadeia de distribuição. Tratar-se-ia da declaração de um ecovalor que não corresponderia ao 

montante exacto do que iria entregar à EG, o que, para além de questões de natureza ética, a própria lei não 

autoriza. Por isso é urgente que o Governo não o faça.  Propomos a adopção do princípio da repercussão 

como princípio geral e não o da discriminação visível. Sem prejuízo de nos números seguintes se garantir a 

discriminação visível naqueles fluxos (pneus) em que existe e é praticável e de se proibir a mesma nas pilhas e 

acumuladores. 

6 - Os produtores e distribuidores asseguram a repercussão ao longo da cadeia, nas transacções entre 

operadores económicos e até ao consumidor final, do valor correspondente à prestação financeira fixada a 

favor da entidade gestora.

7 – No caso dos pneus a obrigação prevista no número anterior é assumida mediante discriminação num item 

específico da respectiva factura.

8 – No caso das pilhas e acumuladores, o disposto no número 6 não pode ser assegurado mediante 

discriminação num item específico da respectiva factura.                 

1 - UNILEX art.18º

Reitera-se a necessidade de robustecimento da regulação do setor através da criação ou adaptação de 

estruturas organizacionais da administração capacitadas para a tomada de decisões em tempo útil e de 

carater vinculativo. Neste sentido,  as competências da CAGER previstas no presente projeto de diploma, em 

matéria de definição dos mecanismos de alocação e compensação entre EG do mesmo fluxo, devem ser 

inequivocamente explicitadas e determinadas por decisões administrativas ou a estas equiparadas.

1 - UNILEX 14.º (n.º 9)
A isenção prevista neste ponto para embalagens e resíduos de embalagens não deverá ter reflexos no 

respetivo regime sancionatório, pelo que deverá ser eliminada essa referência na alinea c) do n.º 3 do art. 90.º.

1 - UNILEX 19.º (n.º 5)

Deve ser clarificado como vai ser feito o acesso das entidades gestoras aos dados de colocação no mercado 

comunicados pelos seus produtores e fornecedores de embalagens de serviço. Em qualquer dos casos, o 

acesso deve restringir-se aos produtos cobertos pelos contratos em vigor relativamente a cada Entidade 

Gestora.

5 - As entidades gestoras podem aceder aos dados de colocação no mercado comunicados pelos 

produtores e fornecedores de embalagens de serviço aderentes no SIRER, com os quais têm contratos em 

vigor e relativamente às categorias de produtos cobertos por esses contratos.



1 - UNILEX 19.º (n.º 11)

A obrigatoriedade de os produtores e os fornecedores de embalagens de serviço identificarem o respetivo 

número de registo atribuído no SIRER nas faturas que emitem, nos documentos de transporte e nos 

documentos equivalentes, representa encargos burocráticos sem que se vislumbre o objetivo ou mais valia. 

Caso esta intenção se confirme, então o número de registo deve ser único para cada produtor. O SIRER deve 

atribuir um número alfanumérico que inclua o número de registo do produtor e os códigos que identifiquem os 

fluxos para os quais tal registo é válido (ex. 111AD em que 111 é o número de registo do produtor e as letras A e 

D correspondem a embalagens e EEE, respetivamente).

1 - UNILEX 22.º [n.º 2]

Não concordamos com a antecipação, relativamente ao estipulado na Diretiva Europeia das Embalagens, do 

prazo de alargamento do Regime de Responsabilidade Alargada para 1 de janeiro de 2022 - definido no n.º 9 

do artigo 13.º do novo diploma, relativo ao Regime Transitório do regime de fluxos específicos de resíduos. 

Qualquer antecipação dos prazos previstos na Diretiva deve ser suportada por uma avaliação dos novos 

modelos de gestão.

Sugerimos a alteração do n.º9 do artigo 13.º: 9 - A exceção prevista no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

152-D/2017, de 11 de dezembro, na redação que lhe foi introduzida pelo presente decreto-lei, para as 

embalagens primárias, secundárias e terciárias, de cuja utilização resulte a produção de resíduos não urbanos, 

aplica-se até 31 de dezembro de 2024.

1 - UNILEX 23.º [n.º 4]

O prazo de um ano para implementação das obrigações das alíneas b) a d) do n.º 4 do artigo 23.º, previsto no 

n.º10 do artigo 13.º do novo diploma, relativo  ao Regime Transitório do regime de fluxos específicos de 

resíduos, não é suficiente.

Sugerimos a alteração do n.º 10 do artigo 13.º: 10 - O disposto nas alíneas b) a d) do n.º 4 do artigo 23.º do 

Decreto-Lei n.º 152-D/2017,de 11 de dezembro, na redação que lhe foi introduzida pelo presente decreto-lei, 

aplica-se dois anos após a entrada em vigor do presente decreto-lei.

1 - UNILEX 23.º-B

É importante que se discriminem os produtos que podem ser comercializados a granel. E é essencial 

coordenar a promoção da comercialização dos produtos a granel com a legislação que regula as condições 

de higiene e segurança dos produtos alimentares e produtos não alimentares, ncluindo a legislação existente 

em termos de compatibilidade da embalagem com o produto que contêm (legislação de materiais em 

contacto com alimentos). Os produtores estão a obrigados a requisitos de segurança para a saúde e de 

rastreabilidade, cujo cumprimento pode ser posto em risco com a comercialização a granel. Por outro lado, 

nem todos os estabelecimentos têm um formato de negócio e/ou espaço que se coadune com a 

obrigatoriedade prevista. 

1 - UNILEX 23.º-C

Tendo em conta a experiência de implementação do projeto-piloto de embalagens de bebidas PET, e à luz 

do resultado de outros países na implementação de sistemas de depósito, alerta-se para o facto de que a 

data prevista no nº 1 do artigo 23º-C, 1 janeiro 2022, é manifestamente insuficiente para dar resposta ao 

pretendido. Propõe-se revisão da data definida no número 1.

1 - UNILEX 24º. (n.º 4)
À semelhança de outros fluxos específicos e outras embalagens, os pontos de retoma associados a pontos de 

venda (ou não), não estão sujeitos ao disposto no n.º  1, do presente artigo. 

 4 — O disposto no presente artigo não se aplica às embalagens e resíduos de embalagens recolhidos nos 

pontos de retoma das entidades gestoras, ao abrigo das respetivas licenças. 



1 - UNILEX 25.º-A

É necessário esclarecer quem e como se define que existe a referida oferta de mercado. Quais os critérios 

(que deverão incluir critérios económicos e sociais) e como, e por quem, serão avaliados. Será essencial ter 

em conta o tecido económico dos sectores envolvidos, quer ao nível da estrutura produtiva, quer ao nível da 

estrutura empresarial do sector da restauração. Por outro lado é essencial garantir a compatibilidade e 

articulação com o processo de implementação do sistema de depósito e reembolso, cuja viabilidade poderá 

ficar comprometida se tal não se verificar. É preciso garantir que não se inviabilizem os esforços e investimentos 

já realizados pelo sector das bebidas. Finalmente, relembramos que grande parte do sector Horeca é 

constituido por estabelecimentos de reduzida dimensão, sem condições de armazenagem compatíveis com o 

que a alteração para embalagens reutlizáveis exige. As alterações necessárias para cumprimento do previsto 

irão acarretar efeitos adversos em termos de emissões de carbono uma vez que, aliado à limitação de espaço 

nos estabelecimentos, haverá associado automaticamente um aumento das atividades de operações 

logísticas (cargas e descargas).

Substituir os n.ºs 1 e 2 pelos seguintes, introduzir ponto adicional e eliminar o n.º 5:                                                                                  

1. A partir de 1 de janeiro de 2023, as bebidas refrigerantes, os sumos, as cervejas, os vinhos de mesa e as 

águas minerais naturais, de nascentes ou outras águas embaladas, destinadas a consumo imediato no próprio 

local, nos estabelecimentos do setor HORECA, são preferencialmente acondicionadas em embalagens 

primárias reutilizáveis, desde que exista essa oferta no mercado e o estabelecimento do setor HORECA 

disponha de condições adequadas de armazenagem e funcionamento para o efeito.";                                                                                                                                                                                 

2. A partir de 1 de Janeiro de 2023, os distribuidores e retalhistas que comercializem bebidas refrigerantes, 

sumos, cervejas, vinhos de mesa e águas minerais naturais, de nascentes ou outras águas embaladas, 

acondicionadas em embalagens primárias não reutilizáveis devem disponibilizar a mesma categoria de 

produtos em embalagens reutilizáveis, desde que exista essa oferta no mercado e os distribuidores e retalhistas 

disponham de   condições adequadas de armazenamento e funcionamento para o efeito.";                                                                                                                                                        

3. (novo) A APA, I.P., e a DGAE, com a colaboração das estruturas representativas dos sectores da atividade 

económica, designadamente da indústria, do comércio, da distribuição e da restauração, apresentarão até 

ao final de 2022, uma proposta de medidas para incrementar a reutilização no sector da restauração, que 

adopte uma visão integrada e articulada, no enquadramento da coexistêcia de sistemas complementares de 

gestão de embalagens e resíduos de embalagens (reutilizáveis, depósito e tara perdida), promovendo a sua 

eficiência e eficácia e ponderando as melhores opções e práticas ambientais.                                                                                                    

4. anterior n.º 3                                                                                                                                                                    

1 - UNILEX 25.º-A (n.º 4)

Face às implicações em toda a cadeia de valor das embalagens e interação entre diferentes modelos de 

gestão, sugerimos especificar os produtos que estão a ser considerados quando se fala de "outros produtos", e 

prever a participação de todos os intervenientes na elaboração do estudo.

4 (que se propõe passar a 5 no comentário anterior) - A APA, I. P., e a DGAE apresentam aos respetivos 

membros do Governo até 31 de dezembro de 2022, um estudo de avaliação do potencial de substituição de 

embalagens não reutilizáveis por embalagens reutilizáveis para outros produtos não abrangidos pelos números 

anteriores (tais como ...), acompanhado, se for o caso, de propostas de medidas. A elaboração do referido 

estudo deve ser realizado em articulação com entidades gestoras de fluxos específicos e associações 

representativas do setor. 

1 - UNILEX
25.º-B  

epígrafe

A epígrafe "Reutilização de embalagens no regime de pronto a comer" não está correta pois não trata de 

embalagens mas sim recipientes.
Substituir por "Utilização de recipientes proprios no regime de pronto a comer e venda a granel"

1 - UNILEX
25.º-B (n.ºs 1 e 

2)

O texto dos n.ºs 1 e 2 suscita dúvidas sobre a quem cabe a responsabilidade: por um lado são os clientes os 

responsáveis por assegurar que as suas embalagens estão adequadamente limpas e higienizadas e são 

adequadas ao acondicionamento e transporte do produto a ser adquirido; e por outro lado, e 

simultaneamente, os estabelecimentos são obrigados a aceitar que os seus clientes utilizem os seus próprios 

recipientes, desde que (reforçado pelo nº. 4) os mesmos se apresentem limpos, em bom estado de 

conservação, tenham as características próprias para os fins a que se destinam e não sejam suscetíveis de 

colocar em risco a segurança alimentar. Mantém-se a dúvida significativa sobre os critérios de avaliação das 

condições de higienização e adequabilidade dos recipientes próprios. Finalmente, e pese embora se 

desconheça o conteúdo da nova subsecção relativa a emblagens de uso único, tendo em conta o referido 

no manifesto de intenções disponibilizado na consulta prévia, instala-se a dúvida sobre o risco de litigancia 

caso o rejeitar da utilização de recipientes próprios seja associado à cobrança pela utilização de embalagens 

de uso único.

1. A partir de 1 de janeiro de 2022, os estabelecimentos que forneçam refeições prontas a consumir em regime 

de pronto a comer e levar devem aceitar que os seus clientes utilizem os seus próprios recipientes, sendo os 

clientes responsáveis por assegurar que as suas embalagens estão adequadamente limpas e higienizadas e 

são adequadas ao acondicionamento e transporte do produto a ser adquirido.

2 - Os estabelecimentos devem comunicar de forma clara aos seus clientes a possibilidade de utilizarem os 

seus próprios recipientes, fornecendo a

informação necessária. 

1 - UNILEX 26.º (n.º 4)
Considera-se importante a capacidade de demostração/validação de incorporação de material reciclado 

atraves de metodologia conhecida e harmonizada e de aplicação generalizada.  

4 - Com o objetivo de preservação dos recursos e garantia da promoção de uma economia circular a APA, I. 

P., e a DGAE avaliam, até 31 de dezembro de 2021, em colaboração com as associações representativas dos 

fabricantes de embalagens e de matérias-primas de embalagens, dos embaladores e dos operadores de 

gestão de resíduos, as entidades gestoras dos sistemas integrados de embalagens e resíduos de embalagens e 

demais entidades que entendam relevante consultar, a definição de taxas mínimas de incorporação de 

materiais reciclados em embalagens, bem como a definição de uma metodologia de verificação das taxas 

de incorporação.

1 - UNILEX 28.º (n.ºs 3 e 4)

Tendo em conta que o estipulados nos n.ºs 3 e 4 obrigará a alterações substanciais nos rótulos, deverá ser 

previsto um prazo suficiente para implementar essas alterações e para escoar o produto já colocado no 

mercado. 

Incluir o prazo de 2 anos para estas provisões no  Artigo 13.º sobre o Regime Transitório relativo aos regime dos 

fluxos específicos de resíduos.



1 - UNILEX 28.º (n.º 5)
Deverá prever-se prazos para auto-vinculação da Administração e do Governo, bem como a participação 

dos vários intervenientes no processo, designadamente as entidades gestoras.

5 - A fim de promover a correta separação de resíduos e aumentar os níveis e a qualidade da reciclagem, as 

embalagens recicláveis colocadas no mercado podem ser sujeitas a marcação com a indicação do seu 

destino adequado, designadamente a cor do ecoponto onde devem ser colocadas, nos termos a determinar 

por portaria dos membros do governo responsáveis pelas áreas da economia e do ambiente, até 31 de março 

de 2021, e com a participação dos vários intervenentes, designadamente as entidades gestoras.                    

Propõem-se ainda a eliminação a referêcia ao n.º5 do artigo 28.º dado o caracter voluntário do mesmo, no 

artigo 13.º do diploma em apreço relativo ao regime transitório do regime dos fluxos específicos de resíduos.

1 - UNILEX 28.º (n.º 7)
Considerando que já não é obrigatório outra simbologia e face ao regime de responsabilidade previsto para 

as embalagens secundárias, não se afigura necessário a obrigação de marcação.
 7 - A marcação prevista no n.º 5, é obrigatória para as embalagens primárias destinadas ao consumidor. 

1 - UNILEX 28.º (n.º 9)

A proibição da utilização do símbolo tidy-man nas embalagens recicláveis e reutilizáveis, pode levar a 

situações de dúvida nos casos em que, e tendo em conta a informação disponível sobre as discussões em 

curso sobre as Guidelines para inplementação da Diretiva SUP, por via da implementação da Diretiva SUP, a 

utilização do símbolo tidy-man for requerida para produtos SUP (ex. toalhetes).

 Eliminar o n.º 9 do artigo 28.º 

1 - UNILEX 29.º [n.º 2 b)]
Para mais facilmente serem atingidas as metas deve ser promovida a livre circulaçao de resíduos entre Estados-

Membros com minimização da burocracia associada a MTR.

1 - UNILEX 29.º (n.º 6) Permanecem dúvidas sobre se as metas indicadas se aplicam a nível nacional.

1 - UNILEX 29.º (n.º 7)

Sendo a descarbonização uma das metas mais importantes para a Europa, é necessário estabelecer 

mecanismos que possibilitem a valorização de embalagens de madeira que não possam ser reintroduzidas no 

circuito comercial, podendo a sua reparação ser excessiva, assegurando uma utilização efetuada de forma 

sustentável tendo por base uma utilização em cascata e os princípios da economia circular. É preciso ter em 

conta os princípios da hierarquia dos resíduos e da economia circular como recomendado pela Comissão 

Europeia no documento “Guidance on cascading use of woody biomass”, e na RCM n.º 163/2017 que aprova 

o Plano Nacional para a Promoção de Biorrefinarias.

1 - UNILEX 29.º-A (n.º4)

Conforme anteriormente exposto, afigura-se contraproducente para a cadeia de valor, a antecipação de 

medidas em matéria de reutilização, devendo ser acautelada a evolução ao nível europeu, para garantir a 

harmonização entre Estados-Membros. Neste sentido, e até 31 de dezembro de 2024, data limite para a 

Comissão Europeia apresentar o seu relatório, não se afigura razoável a adoção de metas quantitativas neste 

domínio.

4 - Não obstante o disposto nos números anteriores, após 1 de janeiro de 2025, os membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da economia e do ambiente podem definir, por portaria, metas de gestão relativas 

ao volume percentual anual de bebidas colocadas no mercado embaladas em embalagens reutilizáveis, 

nomeadamente em função do relatório apresentado pela Comissão Europeia nos termos do n.º 5 do artigo 5.º 

da Diretiva 94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 1994.

1 - UNILEX 29.º-A (n.º 5)

As metas devem ser consideradas por subsector (ex. águas engarrafadas, refrigerantes, sumos e néctares, 

cervejas, etc.). O instrumento de autoregulação deverá contemplar as medidas adequadas de forma a ser 

assegurado o envolvimento de todos os produtores.

 Propomos a eliminação do n.º 5 deste artigo ou a sua substituição por: 5. As metas a que se referem os 

números anteriores devem ser cumpridas por cada categoria de produtos. 



1 - UNILEX 30.º (n.º 5)

Os custos a suportar pelas empresas devem ser os estritamente necessários ao cumprimento das suas 

obrigações, no âmbito da responsabilidade alargada do produtor e ser estabelecidos de modo transparente, 

conforme determinado na DQR, entre os intervenientes em causa, incluindo os produtores de produtos, as 

entidades gestoras e as autoridades públicas. Neste sentido, a definição de critérios transparentes para a 

formulação dos modelos é fundamental, devendo ser prevista a diferenciação de valores de contrapartida 

por material, mas também por tipologia de plásticos, face à diferenciação de custos de gestão.

5 — Os modelos de cálculo de valores de contrapartidas financeiras devidas aos SGRU pelas entidades 

gestoras de sistemas integrados de embalagens e resíduos de embalagens, previstas na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 12.º, e respetivos valores, são definidos com base em critérios de eficiência e transparência dos custos 

da operação e por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e do 

ambiente, para o período de vigência das licenças e até 31 de março do ano anterior à vigência dos valores 

de contrapartida.  (5 bis) - Para efeitos do disposto no número anterior, a APA e a DGAE, promovem  a consulta 

prévia à entidade reguladora do setor, aos SGRU e às entidades gestoras de sistemas integrados de 

embalagens e resíduos de embalagens, as quais emitem parecer  sobre a proposta de modelo de cálculo e 

dos valores de contrapartida, no prazo de 30 dias.

1 - UNILEX 55.º (n.º 5)

Não se compreende como é que os produtores podem evidenciar estas medidas junto das EG. Trata-se de 

informação bastante detalhada de cada produtor, assim como confidencial em determinados aspetos, que 

ficaria na posse da própria EG, quando nada garante que esse produtor não opte por mudar de EG. Além de 

que, estamos a falar de uma extensão de tipos de EEE muito diversificada.  Sugere-se a revogação deste 

ponto tendo presente que a futura implementação da ecomudulação das contrapartidas financeiras, 

devidamente harmonizada a nível europeu, irá tornar evidente o propósito da proposta traduzida neste ponto

1 - UNILEX 58.º (n.º 3)

Atendendo a que tais contrapartidas são importantes componentes do custo dos sistemas integrados de 

gestão, as entidades gestoras devem ser ouvidas. Além disso, tendo em conta que os SGRUs não são 

responsáveis pelo estado dos REEE´s que recebem, devem ser ponderados os possíveis efeitos perversos 

decorrentes da adopção de medidas de penalização. As penalizações podem constituir-se como um 

desincentivo à utilização do sistema e um incentivo ao encaminhamento para circuitos paralelos.

3 - As contrapartidas financeiras referidas na alinea c) do n.o 1 do artigo 12.o, a prestar pelas entidades 

gestoras de sistemas integrados aos SGRU pela recolha seletiva e triagem de REEE, bem como as 

contrapartidas financeiras a prestar aos distribuidores e/ou comerciantes previstos na alinea b) do n.o 2 do 

artigo 13.o, sao fixadas, ouvidas as entidades gestoras, por despacho dos membros do Governo responsaveis 

pelas areas da economia e do ambiente, tendo em conta as categorias definidas na alinea e) do n.o 1 do 

artigo 2.o, e devem prever criterios de bonificacao de acordo com a qualidade e integridade dos REEE 

recolhidos e a operacao a que se destinam, favorecendo em particular a preparacao para reutilizacao nos 

termos previstos no n.o 1 do artigo 62.o.

1 - UNILEX 58.º (n.º 5)

A apresentação de um estudo de viabilidade entre as EG de implementação de um sistema de incentivo ou 

de depósito para este fluxo, torna-se muito exaustivo uma vez que este contempla 6 categorias de EEE as 

quais se subdividem em várias subcategirias e com carecterístias e dimensões muito distintas. Para aplicação 

de um sistema de deposito deste tipo de fluxo, só seria viável para  alguns tipos de categoria, nomeadamente 

5 e 6 que são equipamentos de pequenas dimensõe e não perigosos. Para além dos custos associados à sua 

implementação e a sua operacionalização.

 Formalmente esta atribuição de responsabilidade é correta?Egs em conjunto com coordenação da CAGER... 

(Os comentários são já parte das conclusões do eventual estudo…..) 

1 - UNILEX 59º

Por vezes os produtores realizam ações de manutenção e reparação de EEE e, por vezes, por diferentes 

motivos, têm que transportar de volta os REEE danificados ou pilhas e baterias (ocorre por exemplo em EEE que 

estão no exterior, isolados). O texto dese artigo não contempla exatamente esta situação.

1 - Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 6.º, estão autorizadas a transportar REEE as seguintes entidades:      

a) Produtores de REEE, incluindo veículos de transporte utilizados em operações de manutenção e/ou 

reparação de EEE; b).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 - UNILEX 61

No ponto 2, foi acrscentado armazenagem preliminar. Quando acrescentam este tipo de armazenagem, 

estão a incluir os pontos de recolha e retoma, que dificilmente irão cumprir parte dos requisitos do anexo III, 

principalmente todas as alíneas do nº2. Por exemplo, temos a certeza que as escolas não vão ter uma 

balança, equipamento para tratamento de águas, etc...

 Eliminar o armazenamento preliminar? 

1 - UNILEX 61

No ponto 5, está previsto aplicar critérios de bonificação ou penalizaçãoaos aos demais operadores de 

tratamento, mais conhecidos por OTR's, de acordo com a qualidade e integridade dos REEE. A nosso 

comentário relativamente a este ponto passa pela dificuldade de controlo destes agentes: como é que uma 

EG tem a certeza da equidade da informação dada por estes. Esclarecer quem e como se realizará a 

"auditoria" das condições de qualidade e integridade dos REEE.



1 - UNILEX 65

No ponto 2, os utilizadores particulares não podem entregar os REEE diretamente a operadores de tratamento 

de resíduos, com execeção daqueles que se constituem como Centros de receção. Consideramos que os 

centros de receção só podem receber estees REEE caso tenham contrato com as EG deste fluxo. Não é já 

uma condição para que um OTR se constitua centro de receção??

 Os utilizadores particulares não podem entregar os REEE diretamente a operadores de tratamento de resíduos, 

com execeção daqueles que se constituem como Centros de receção que tenham contrato com as 

Entidades Gestoras deste fluxo. 

1 - UNILEX 74.º

Por vezes os produtores realizam ações de manutenção e reparação de EEE e, por vezes, por diferentes 

motivos, têm que transportar de volta os REEE danificados ou pilhas e baterias (ocorre por exemplo em EEE que 

estão no exterior, isolados). O texto dese artigo não contempla exatamente esta situação.

1- Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 70.º-A, os utilizadores finais não particulares procedem ao 

encaminhamento dos resíduos de baterias e acumuladores industriais e de baterias e acumuladores para 

veículos automóveis que detenham através de sistemas individuais ou integrados de gestão previstos no n.º 1 

do artigo 7.º, ou de operador licenciado para o tratamento desses resíduos, devendo assegurar que o 

transporte é acompanhado pela guia eletrónica de acompanhamento de resíduos prevista no artigo 38.º do 

RGGR. Veículos de transporte utilizados em operações de manutenção e/ou reparação de EEE e de pilhas e 

acumuladores podem também realizar este transporte.                  

1 - UNILEX 88.º (n.º2)

Considera-se que esta norma deve ser densificada, no sentido de acautelar as vendas à distância para 

consumidor, final quando se trata de uma importação, bem como de co-responsbilização das plafaformas 

que comercializam os produtos. De facto, as EG têm vindo a ser oneradas na sua gestão por embalagens 

colocadas no mercado nacional através de vendas à distância que não contribuíram financeiramente para o 

SIGRE o que importa regulamentar, e em concreto qual a co-responsabilidade das plataformas de vendas 

neste contexto. 

1 - UNILEX 90º [n.3 l)]
A embalagem poderá ter a informação sobre ser retornável, mas o valor de depósito deve estar online. À 

data do depósito efetivo, o valor poderá ser diferente do que era no momento de aquisição do produto.

2 - RGGR

O Regime Geral não deveria incluir metas além das definidas na própria Diretiva Quadro dos Resíduos, sob 

pena de ficar obsoleto muito rapidamente. Outras metas e prazos devem ser considerados apenas nos planos 

nacionais e programas de implementação dos princípios e objetivos definidos pelo diploma base.

2 - RGGR 3.º Desapece a definição de "composto" mas o termo continua a ser usado (ex. Anexo VI)  Reintroduzir a definição do termo "composto" 

2 - RGGR 3.º
A definição de “Ponto de retoma”, na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º, remete para o Decreto-Lei 152-D/2017, 

na sua atual redação, que é a do Anexo V que não consta da proposta (a republicação do Unilex).

2 - RGGR 3.º
A definição de “Melhores técnicas disponíveis”, na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º, remete para o DL 127/2013 

que poderá desactualizar brevemente pelo que se sugere incluir a expressão "na sua atual redação".
 Acrescentar "na sua atual redação" 

2 - RGGR 10.º (n.º 5)

O disposto no n.º 4 e n.º 5 pretende ser uma densificação da definição de resíduos urbanos provenientes de 

outras origens, não decorrendo da transposição da Diretiva. Pese embora se revele importante a densificação 

destes conceitos, a interpretação conjugada das normas não resulta clara, nomeadamente sobre a 

responsabilidade pela gestão das embalagens previstas na alínea a) do n.º 5 com implicações objetivas no 

âmbito das licenças das EG do SIGRE, sendo de extrema importância a aclaração deste artigo.  O estipulado 

no n.5 deste artigo, tem impacto direto significativo, nomeadamente no que diz respeito às decisões tomadas 

pela ANR ao obrigar os produtores de produtos (embaladores) a refazer as suas declarações junto das 

Entidades Gestoras, incluindo as embalagens secundárias e terciárias que resultam na produção de resíduos 

urbanos, e pagando os respetivos valores de gestão. 

 É essencial coordenar de forma clara e inequívoca as provisões deste artigo com os artigos 7.º e  22.º da nova 

redação do UNILEX. 

2 - RGGR 11.º
Este artigo precisa ser revisto em consonância com as alterações que se vierem a produzir na sequência do 

comentário anterior (artigo 10.º do RGGR + artigos 7.º e 22.º do Unilex)

2 - RGGR
12.º

(n.º4)

Clarificação da redação, para acrescentar "os fornecedores de embalagens de serviço". 
4- A responsabilidade do produtor do produto e fornecedores de embalagens de serviço, pela gestão dos 

resíduos provenientes dos seus próprios produtos pode ser assumida a título individual ou transferida para um 

sistema integrado, nos termos de legislação específica.



2 - RGGR
12º

(n.º5)
Clarificação da redação, para acrescentar "os fornecedores de embalagens de serviço". 

5- Os produtores de produtos e fornecedores de embalagens de serviço, abrangidos pela responsabilidade 

alargada do produtor estão obrigados a comunicar à ANR, através do sistema integrado de registo eletrónico 

de resíduos (SIRER) previsto no artigo 94.º, a informação necessária ao acompanhamento da aplicação do 

regime da responsabilidade alargada do produtor, nomeadamente o tipo e a quantidade de produtos 

colocados no mercado

2 - RGGR 13.º [n.º 1, b)]
A eventual fixação de metas adicionais carece da inerente alteração legislativa ao presente projeto de 

diploma, devendo ser objeto de  consulta prévia à CAGER.

2 - RGGR 13.º (n.º 4)

Propõe-se que a referida repartição da responsabildade financeira pelos produtores de resíduos e/ou pelos 

distribuidores, seja estabelecida em sede de atribuição das respetivas licenças ou autorizações do sistema 

coletivo ou individual de fluxos especificos de resíduos.

2 - RGGR 13.º (n.ºs 5 e 6) Repetição UNILEX  Eliminar 

2 - RGGR 13.º (n.º 9)

Consideramos ser necessário inverter a disposição em termos de responsabilidades. A Comissão de 

Acompanhamento da Gestão de Resíduos (CAGER), no âmbito das suas competências, deverá promover o 

diálogo referido entre os intervenietes na aplicação dos regimes de responsabilidade alargada do produtor.

9- A Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos (CAGER), no âmbito das competências que lhe 

foram atribuídas, deve promover um diálogo periódico entre os intervenientes na aplicação dos regimes de 

responsabilidade alargada do produtor, incluindo produtores e distribuidores, entidades gestoras, operadores 

públicos e privados de gestão de resíduos, autoridades locais, organizações da sociedade civil, agentes da 

economia social, entidades de reparação e reutilização, e operadores de preparação para a reutilização.

2 - RGGR 21.º

Não se conhece o racional associado às metas propostas, pelo que se considera necessária uma clarificação 

a este nível. Quaisquer metas a desenvolver deverão estar enquadradas e suportadas diretrizes europeias. No 

que respeita aos resíduos alimentares, por exemplo, a  Diretiva (EU) 2018/851 prevê uma análise dos dados 

sobre resíduos alimentares fornecidos pelos Estados-Membros, a fim de ponderar a viabilidade de fixar uma 

meta de redução dos resíduos alimentares a nível da União, a cumprir até 2030. Por isso, será necessário um 

processo de análise de informação a fornecer pelos EM, o qual será prévio a qualquer meta a estabelecer.

2 - RGGR 22.º (n.º 3)

O desmantelamento nem sempre é viável ou seguro. A expressão "localização de substâncias"  deverá ser 

corrigida. Uma vez que desmantelamento se refere a artigos, deve fazer-se referência não a substâncias 

perigosas mas a substâncias de elevada preocupação, nos termos do estabelecido no REACH e disponível na 

Plataforma SCIP da ECHA.

Substituir o n.º 3 por: "3. A fim de promover a reutilização, o produtor do produto deve garantir que os 

detentores do produto possam obter as informações necessárias sobre a possibilidade de reutilização do 

produto e seus componentes e o seu desmantelamento quando viável, bem como informações sobre o 

conteúdo em termos de substâncias de elevada preocupação disponíveis na Plataforma SCIP da ECHA."

2 - RGGR 23.º (n.º4)

Salientam-se as atuais dificuldades de escoamento de géneros alimentícios que ultrapassam os operadores 

económicos e que poderão inviabilizar a doação, em resultado de limitações das instituições recetoras na 

recolha e transporte dos bens doados. Por esta razão, entende-se que o regime deverá ser equacionado do 

ponto de vista voluntário.

2 - RGGR 24.º
Reforça-se a perspetiva de que a medida deverá ser prevista como opcional, atendendo a que poderão 

existir diferentes fatores que condicionem, na prática, o processo de doação de produtos não alimentares.

2 - RGGR 25.º (n.º 1)
O conteúdo deste número corresponde aos objetivos dos Contratos Públicos Ecológicos (CPE), pelo que 

deveria remeter para os CPE.

2 - RGGR 25.º (n.º 3)

Por um lado, nem todos os fornecedores de produtos/serviços têm meios/capacidade económica para outro 

sistema de atribuição de um comprovativo que não seja a impressão dos comprovativos que os consumidores 

podem precisar para efeitos de auditorias IRS, pedidos de reembolso ou garantias. Por outro lado, nem todos 

os consumidores dispõem de meios informáticos para receber e gerir essa informação, pelo que a imposição 

pode considerar-se discriminatória.

Relativamente à alínea b) consideramos tratar-se de replicar o disposto pelo artigo 111º nº 1 b) do DL 91/2018, 

pelo que se poderia, no máximo, fazer uma remissão para aquela disposição e diploma, embora não se 

vislumbre qualquer mais valia.

 Eliminar o n.º 3. 



2 - RGGR 26.º

Esta obrigação implica um aumento significativo de encargos burocráticos, pelo que carece de um estudo de 

impacto prévio. Acresce que em muitas das situações não haverá uma real mais valia na submissão desta 

informação.

É importante ter em conta que em muitas situações / setores industriais, e de acordo com as melhores técnicas 

e práticas atualmente disponíveis, a produção de resíduos perigosos em quantidades elevadas é inevitável, 

não sendo possível reduzir significativamente a sua quantidade / perigosidade.

As instalações PCIP, abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, na sua redação atual, já 

disponibilizam este tipo de informação nos Planos de Desempenho Ambiental e Relatórios Ambientais Anuais, 

previstos no âmbito deste legislação e respetivas Licenças Ambientais, pelo que para estas instalações a 

informação deverá continuar a ser apresentada nesse âmbito e serem dispensadas deste reporte adicional 

que corresponderia a uma duplicação do reporte de informação.

Para as situações / empresas em que esta obrigatoriedade de reporte seja necessária, é importante definir 

diretrizes para este plano, auscultando e considerando os contributos dos setores envolvidos.

As orientações a definir devem incluir nomeadamente diretrizes sobre a forma como deverão ser 

quantificadas as metas de redução de produção de resíduos, que não deverão ser vistas apenas de uma 

forma absoluta, mas considerar a definição de indicadores de produção específica, face por exemplo a 

volumes de vendas, ou outros, conforme o mais adequado ao tipo de atividade em questão.

Será importante avaliar também se os objetivos de redução serão definidos para cada estabelecimento / 

setor, se serão definidos objetivos para redução global dos resíduos perigosos ou por fluxos / tipologia de 

resíduos perigosos, etc.

o Art. 26º deve passar a ter a seguinte redação:

1- Até 1 de janeiro de 2023, os produtores de resíduos perigosos com produção superior a 10 t por ano devem 

submeter à ANR um plano de minimização da produção desses

resíduos para um período de seis anos, que inclui as práticas a adotar para reduzir a quantidade de resíduos 

perigosos gerados e a sua perigosidade, considerando as melhores técnicas e práticas disponíveis para cada 

setor.

2- As entidades referidas no número anterior devem comunicar à ANR, a cada dois anos, a situação relativa à 

operacionalização e cumprimento dos planos de minimização,

devendo esta comunicação incluir uma atualização do plano caso se justifique.

3. As instalações PCIP, abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, na sua redação atual, ficam 

dispensadas da apresentação do plano e informações a que se referem os dois números anteriores, sendo a 

informação relevante transmitida através do Plano de Desempenho Ambiental e Relatórios Ambientais Anuais 

previstos para estas instalações nas respetivas Licenças Ambientais.

4. Até 1 de Janeiro de 2022, a ANR disponibilizará no seu website na internet  diretirizes para a elaboração do 

plano de minimização a que se refere o n.º 1, auscultando e considerando os contributos dos setores 

envolvidos

2 - RGGR 28.º
Considera-se que a definição de taxas de incorporação deverá estar alinhada com metas decorrentes de 

Diretivas Comunitárias e com a disponibilidade do mercado.

2 - RGGR 35.º (n.º 2)
 Onde diz “a armazenagem preliminar de resíduos apenas pode ter lugar por períodos não superiores a um 

ano, nas instalações onde é realizada” deve referir-se às  instalações onde esses resíduos são produzidos” 

Substituir por “2.Aa armazenagem preliminar de resíduos apenas pode ter lugar por períodos não superiores a 

um ano, nas instalações onde esses resíduos são produzidos.”.

2 - RGGR 57.º (n.º 2) A Decisão 2000/532/CE já foi alterada. Acrescentar "na sua atual redação".

2 - RGGR 57.º (n.º 3) O anexo III da Diretiva 2008/98/CE de 19 de novembro, foi revogado.

Substituir por: "3. A ANR, por sua iniciativa ou mediante solicitação de um produtor ou operador, pode propor 

que seja considerado perigoso um resíduo que, apesar de não figurar nessa qualidade na LER, apresente uma 

ou mais das características enumeradas no Regulamento 1357/2014, de 18 de dezembro.".

2 - RGGR 59.º (n.º4) Na alínea b) faz-se referência ao artigo 57.º mas não especifica o diploma.  Especificar o diploma em causa. 

2 - RGGR 75.º (n.º 1)

Não são definos quaisquer prazos. O conteúdo do formulário LUA tem um enquadramento legal que deverá 

ser referido. Esclarecer a exigência específica da alínea d) relativa a equipamentos sob pressão e o 

enquadramento da alínea e) relativa à Licença de utilização ou certidão comprovativa do respetivo 

deferimento tácito.

2 - RGGR 91.º

A redação deste artigo está, infelizmente, muito aquém das expectativas quando estamos em plena discussão 

de ações conducentes a uma maior circularidade da economia. Desde logo é preciso salvaguardar a 

continuidade do estatuto das matérias que já são consideradas subproduto. O texto deste artigo não 

especifica quem pode solicitar a Decisão (antes especificava que eram os interessados, individualmente ou 

através das suas associações), nem prazos processuais, nem os documentos a apresentar, exceto no n.º 5 

onde se exige a autorização/parecer da autoridade competente se a utilização estiver normativamente 

regulada. 

Alterar o artigo. Permitir que o interessado individualmente ou através da associação representativa, possa 

solicitar a desclassificação. Reconhecer a possibilidade de um negócio pontual. Reconhecer que após 

desclassificação o material é enquadrado pelo regime legal aplicado ao material equivalente "virgem".  

2 - RGGR 91.º (n.º 3)

Consideramos que os laboratórios colaborativos e centros tecnológicos podem colaborar na verificação do 

cumprimento dos critérios definidos. Porém, apenas os organismos públicos podem ser responsáveis pela sua 

aprovação. Acresce que os centros tecnológicos não têm todos as mesmas valências e os laboratórios 

colaborativos ainda não estão todos formados.



2 - RGGR 91.º (n.º 6)
É fundamental qe tal procedimento seja definido com a colaboração dos sectores em causa, e que seja 

aprovado e publicado formalmente.  

2 - RGGR 93.º (n.º 1)

O Regulamento referido pode não ser o pretendido. Mas, sobretudo, colocamos as maiores reservas à 

redação desta alínea uma vez que a satisfação dos requitos de normas que levam à marcação CE nada têm 

a ver com garantias de escoamento via mercado. Esse escoamento é garantido peka competitividade dos 

produtos e pela aceitação dos consumidores. Ter marcação CE não garante que o mercado aceite, quer seja 

por motivos económicos ou falta de confiança (ex. agregados reciclados).           

Substituir Regulamento (CE) n.º 765/2008, de 9 de julho, sobre requisitos de acreditação e fiscalização do 

mercado relativos à comercialização de produtos, por: Decisão n.º 768/2008/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 9 de Julho de 2008, relativa a um quadro comum para a comercialização de produtos

2 - RGGR 110.º

A proposta do aumento da TGR deveria ser acompanhada pelo racional que a originou. A fixação de novos 

vlaores deve ser ponderada e baseada numa avaliação dos impactos em toda a cadeia de valor e os efeitos 

cumulativos para as empresas, com a participação das partes interessadas. A penalização associada à TGR 

não pode pressupor que existem alternativas de redução ou reciclagem para todos os resíduos que venham a 

ter deposição em aterro (100% do valor aplicável da TGR). Existem resíduos, provenientes de procesos 

industriais complexos (ex. lamas da caustificação vulgo Dreg's e Grit's, etc.), para os quais o único destino 

conhecido, económica e ambientalmente viável é a sua deposição em aterro próprio.

Incluir a possíbilidade de isentar ou limitar ao valor atual à aplicação da TGR incidente sobre resíduos gerados 

por processos industriais, quando estes são depositados em aterros próprios licenciados, e para os quais não 

existem soluções de redução ou utilização alternativa.+E89:E92D59D91:E92

2 - RGGR 110.º

Os quantitativos que determinam os valores da TGR para os resíduos provenientes de processos industriais, 

quando depositados em aterro, resultam do peso “tal qual” dos mesmos, sendo que parte deste peso 

corresponde a água que está associada ao processo de produção e manuseamento dos mesmos. Esta água 

é posteriormente objeto de evaporação ou tratamento como lixiviado do aterro, não sendo por isso razoável 

utilizar processos de secagem prévia, altamente consumidores de energia, para redução destas quantidades 

de água que acompanha os resíduos. 

Atendendo a que os lixiviados resultantes da deposição em aterro próprio são encaminhados para 

tratamentos nas respetivas ETARs, com custo de tratamento e, sendo a descarga de efluente tratado sujeita a 

TRH, deverá ser considerada a incidência da TGR sobre os quantitativos de resíduos depositados expressos em 

base seca.

2 - RGGR 111.º [n.º1, e)]

As lamas primárias valorizadas nas Caldeiras de Biomassa, bem como outras biomassas consideradas resíduo 

(valorização como R1), passam a ser taxadas a 15% da TGR. Hoje são taxadas a 25%, mas o valor de base em 

2020 são 11€/t o que corresponde a 2,75€/t. Em 2025, com a taxa prevista a TGR, o valor aplicável às lamas 

será de 6€/t.

Ainda que tenha sido prevista uma redução da TGR para a valorização energética de biorresíduos não 

perigosos, sendo esta valorização uma atividade de primordial importância pela substituição de combustíveis 

fosseis para a produção de Energia Térmica e Elétrica, deverá esta utilização ser isenta da aplicação de TGR.

 Anular a incidência de TGR sobre a valorização energética de bioresíduos. 

2 - RGGR 111.º (n.º1)

A operação de coprocessamento proporciona valorização material simultaneamente à valorização 

energética, pelo que consideramos que não deve existir incidência da TGR sobre este tipo de operação de 

tratamento de resíduos.

Adicionar um nova alínea: f) as taxas de incidência referidas nas alíneas d) e e) anteriores, passam a 0% no 

caso da operação de coprocessamento. “

2 - RGGR 111.º (n.º2)
No seguimento do comentário e justificação dados no ponto anterior, este Ponto 2 fica sem efeito, pelo que 

deve ser revogado.

2 - RGGR 114.º [n.º 2, b)]
Consideramos que as necessidades atuais em matéria de apoio a projetos de economia circular e ações de 

redução e valorização de resíduos, justificaria que pelo menos 50% da TGR fosse alocada ao fundo ambiental.
 b) 50% a favor do Fundo Ambiental 

2 - RGGR 115.º (n.º 3)
A redação deste número é redutora porque as necessidades atuais de apoio ultrapassam os áreas dos fluxos 

específicos de resíduos, sendo horizontais em matéria de redução e valorização de resíduos.

3.  Com base no montante das receitas referidas na alínea b) do n.º 2 do artigo anterior, o Fundo Ambiental 

abre avisos específicos para o apoio aps produtores de produtos para ações e medidas de redução e 

valorização de resíduos, em articulação com as associações setoriais e EG no caso de tratar de fluxos 

específicos de resíduos.

2 - RGGR 117.º [n.º1, v)] O n.º9 do artigo 38.º, referenciado, não existe.

2 - RGGR 117.º [n.º3, a)] Acreditamos haver um lapso no texto.
 a) A não  separação, na origem, dos resíduos produzidos, de forma a promover preferencialmente a sua 

valorização, em violação do disposto no n.º4 do artigo 7.º; 



2 - RGGR 117.º [n.º3, o)]
Deve ser criado um mecanismo que permita que, após conclusão por erro humano, as e-GARs possam ser 

corrigidas.

2 - RGGR ANEXO II 

Não faz sentido que nas Operações de tratamento por valorização não exista um código específico para o 

resíduo “madeira” quando este é, inclusive, um dos materiais específicos contidos nos resíduos de 

embalagens, tem de ser separado nos RCD, etc.

 Adicionar um código R 3 K - Reciclagem/recuperação de madeira 

2 - RGGR ANEXO II

Na operação R9, deveria ser igualmente incluído o desdobramento que permite enquadrar a atividade 

atualmente desenvolvida de regeneração de resíduos de hidrocarbonetos, assim designados genericamente, 

com o propósito de produção de combustíveis, com estatuto de produto e que são comercializados 

diretamente para os consumidores industriais finais.

 Adicionar um código R9C - Regeneração de resíduos de misturas de combustíveis ou de hidrocarbonetos de 

origem mineral com vista à produção de novos combustíveis – Fim de estatuto de resíduos 

3 - Aterros 7.º (n.º1)
Ainda que os resíduos tenham potencial de valorização, só é possível dinamizar a sua utilização através de 

incentivos (fiscais, financeiros, etc.) e minimizando a carga burocrática associada à gestão dos mesmos. 

1- A partir de 2030, nenhum resíduo adequado para reciclagem ou outro tipo de valorização, quando 

tecnicamente viável e desde que exista mercado recetivo para estes materiais, em especial os resíduos 

urbanos, pode ser aceite em aterros, com exceção dos resíduos cuja deposição em aterro conduza aos 

melhores resultados ambientais em conformidade com o princípio da hierarquia dos resíduos, devendo os 

Planos de Gestão de Resíduos, nomeadamente o Plano Estratégico de Resíduos Urbanos, prever medidas que 

o assegurem.

3 - Aterros 10.º

O articulado do artigo em causa apenas acresce em carga burocrática e administrativa, contraria a 

obrigação de valorização de resíduos e viola os principios da economia circular, não contribuindo para um 

efetivo ganho ambiental no caso de aterros perfeitamente enquadrados com o Regulamento Geral de 

Resíduos.

3 - Aterros 34.º [n.º 1, f)] Em linha com o comentário anterior.  Remover alínea. 

3 - Aterros ANEXO I (4.3)

O ponto em questão remete para o artigo 39º que diz respeito às regiões autónomas. Clarificar a referência.

Os aterros licenciados têm adaptado a sua operação à nova legislação ajustável às suas operações. Nesse 

sentido, julga-se desnecessário o reenvio da informação aqui descrita.  

3 - Aterros ANEXO I (4.5)
Não deve ser aplicável a aterros industriais, onde sejam depositados resíduos essencialmente inorgânicos (sem 

presença de roedores e pássaros), pois reduzem o tempo de vida útil dos mesmos.

3 - Aterros
ANEXO II B 

(2.2.1)

Não se afigura necessário a caracterização de resíduos processuais provenientes da indústria, sobejamente 

conhecidos, identificados e caracterizados. 
 “… devem cumprir os valores-limite constantes da tabela n.º 2.” 

3 - Aterros

ANEXO II B 

Critérios de 

admissão de 

resíduos em 

aterros inertes

Na Tabela 1 relativa à Lista de resíduos admissíveis em aterros para resíduos inertes sem necessidade de 

ensaios, continua a verificar-se um erro grave: a admissão de fracções de RCD, apenas de RCD, não sendo 

considerados os resíduos dos mesmos materiais à saída da instalação onde são produzidos, ainda que sejam 

exatamente os mesmos materiais mas sem qualquer risco de contaminação porque ainda não foram usados 

em obra. Referimo-nos por exemplo a resíduos de tijolos, resultantes de quebras ou produto não conforme, 

resultantes do próprio processo de fabrico. Relembramos que esta disposição foi várias vezes utilizada como 

argumento para impedir a autorização da utilização de cacos cerâmicos na reposição de cotas ou 

recuperação paisagística (operação agora definida como "enchimento" no novo RGGR). Este problema 

refere-se a vários tipos de materiais de construção além dos produtos cerâmicos. 



3 - Aterros

ANEXO II B 

Critérios de 

admissão de 

resíduos em 

aterros inertes

Mantém-se na proposta de diploma o VLE atualmente aplicável ao parâmetro SDT (sólidos dissolvidos totais) 

ficando os resíduos da indústria papeleira, nomeadamente Lamas de Carbonato e Areias, impedidos de serem 

utilizados na recuperação paisagística de pedreiras.

Devem ser consideradas alternativas viáveis no cumprimento de SDT’s, através do cumprimento de sulfatos e 

cloretos, e vice-versa.

 Sendo os SDT dos resíduos processuais constituídos por compostos associados ao processo de produção e 

cumpridos os VLEs dos Cloretos e Sulfatos deve ser removida a obrigação de cumprimento dos SDT, desde que 

cumpridos sulfatos e cloretos. 

3 - Aterros
ANEXO II B

Ponto 3.2.1

Não se afigura necessário a caracterização de resíduos processuais provenientes da indústria, sobejamente 

conhecidos, identificados e caracterizados. 
 “… devem cumprir os valores-limite constantes da tabela n.º 4.” 

3 - Aterros

ANEXO II B 

Critérios de 

admissão de 

resíduos em 

aterros não 

perigosos

Mantém-se na proposta de diploma o VLE atualmente aplicável ao parâmetro SDT (sólidos dissolvidos totais) 

ficando os resíduos da indústria papeleira, nomeadamente Dregs & Grits e Cinzas das Caldeiras de Biomassa 

impedidos de serem depositados nos aterros próprios.

Devem ser consideradas alternativas viáveis no cumprimento de SDT’s, através do cumprimento de sulfatos e 

cloretos, e vice-versa.

 Sendo os SDT dos resíduos processuais constituídos por compostos associados ao processo de produção e 

cumpridos os VLEs dos Cloretos e Sulfatos deve ser removida a obrigação de cumprimento dos SDT, desde que 

cumpridos sulfatos e cloretos. 


