
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Parecer técnico sobre o Decreto-Lei nº 102-D/2020 e o “Visible Fee” 

 

Sem prejuízo da posição que entendam vir a adotar junto do Governo quanto ao teor do 

Decreto-Lei nº 102-D/2020 e à forma como decorreu o processo que lhe deu origem, a 

CIP e as suas associadas AGEFE, AIMMAP e ANIMEE, não podem deixar de manifestar 

desde já à APA e à DGAE a sua surpresa e apreensão pelo facto de permanecer na lei a 

obrigatoriedade de “visible fee” (VF) para o fluxo dos Equipamentos Elétricos e 

Eletrónicos (EEE). 

Com efeito, da análise realizada entre a APA, a DGAE e as confederações e associações 

empresariais envolvidas, que culminou numa reunião no final de 2019, resultou a 

evidência de que a única forma de dar cumprimento à obrigatoriedade prevista no artigo 

14º do UNILEX seria a menção nas faturas da frase estabelecida na FAQ publicada pela 

APA, conforme cópia que se anexa, e cuja adoção foi entendida por todos como uma via 

transitória e expedita para a revogação de tal obrigatoriedade.  

Por isso mesmo, tanto a CIP como a AGEFE, a AIMMAP e a ANIMME, manifestaram em 

consulta pública a sua incompreensão face à nova insistência na obrigatoriedade de VF 

para os EEE, e chamaram uma vez mais a atenção para o facto de ser impossível às 

empresas dar-lhe cumprimento por outra via que não a que então foi adotada. 

Acresce ainda que a obrigatoriedade de VF, mesmo a via que foi adotada, não encontra 

semelhante adoção nos restantes países vizinhos da EU, pelo que constitui uma 

exigência superior às empresas nacionais face às suas congéneres do resto da UE, pondo 

em causa a já débil competitividade nacional. 

Ora, verificando-se que a redação do DL 102-D/2020 é, quanto a esta matéria, em tudo 

idêntica à do DL 152-D/2017, exceto quanto à obrigatoriedade de aplicação do VF ao 

fluxo de embalagens, também a conclusão quanto à forma de praticar o VF é agora, 

necessariamente, em tudo idêntica àquela que resultou da análise conjunta efetuada 

com a APA e a DGAE no final 2019. 

 

Reafirmamos a nossa surpresa quanto à manutenção da obrigatoriedade do visible-fee, 

e o nosso entendimento de que a solução consensualizada entre as partes e com o 

conhecimento das Secretarias de Estado do Ambiente e da Economia em 2019, 

corresponde à única solução que torna exequível tal obrigatoriedade. Nesse sentido, 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

estamos a informar os nossos associados de que a única alteração necessária, 

decorrente do novo diploma dos resíduos, é a subtração da referência ao fluxo das 

embalagens. 

 

 

Lisboa, 17 de dezembro de 2020 

 

 

 

 

 


