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Diretiva Plásticos de Uso Único

O Problema na União Europeia

80 a 85% do lixo marinho é constituído por 
plástico.

3

50% 27% 



Diretiva Plásticos de Uso Único

Objetivos

Maio 2019 - Diretiva relativa à redução do impacte de certos produtos de plástico no

ambiente:

Prevenção e Redução de Impacte;

Transição para Economia Circular
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Diretiva Plásticos de Uso Único

Âmbito de aplicação

Produtos de plástico de utilização única

mais encontrados nas praias europeias

Produtos feitos de plástico oxodegradável

Artes de pesca que contêm plástico.

Definição de medidas e objetivos 

diferenciados por tipo de artigo de plástico. 

Artigos mais encontrados nas praias europeias

1 Garrafas de bebidas

2 Pontas de cigarro

3 Cotonetes

4 Pacotes de aperitivos/invólucros de doces

5 Produtos de higiene feminina

6 Sacos de plástico leves

7 Talheres, palhinhas e agitadores de bebida

8 Copos para bebidas e tampas

9 Balões e varas para balões

10 Recipientes para alimentos
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Diretiva Plásticos de Uso Único

Tipo de medidas previstas na Diretiva

Proibição de colocação no mercado

Redução de consumo

Requisitos de conceção ecológica

Requisitos de marcação

Responsabilidade alargada do produtor

Recolha seletiva

Medidas de sensibilização
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Diretiva Plásticos de Uso Único

Medidas de restrição à colocação no mercado

Produtos abrangidos

Cotonetes

Talheres (garfos, facas, colheres, pauzinhos)

Pratos

Palhinhas

Agitadores de bebidas

Varas para balões

Copos feitos de poliestireno expandido (EPS) 

Recipientes para alimentos e bebidas de EPS 

Racional

Produtos para os quais já existem alternativas

adequadas e mais sustentáveis.

Prevalência de resíduos de EPS no meio marinho.

Medida e prazo de implementação

Proibição de colocação no mercado 2 anos após

a entrada em vigor da Diretiva (2021)
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Diretiva Plásticos de Uso Único

Medidas de restrição à colocação no mercado (cont.) 

Produtos abrangidos

Produtos feitos de plástico 

oxodegradável

Medida e prazo de implementação

Proibição de colocação no mercado 2 anos após a entrada em 

vigor da Diretiva (2021)

Racional

O plástico oxodegradável não se biodegrada convenientemente contribuindo para a poluição do

ambiente por microplásticos. Para além disso não é compostável, afeta negativamente a reciclagem

do plástico convencional e não proporciona um benefício ambiental comprovado.
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Diretiva Plásticos de Uso Único

Medidas de redução do consumo

Produtos abrangidos

Recipientes para alimentos e copos para bebidas, 

incluindo as respetivas tampas

Prazo de implementação

Deve ser alcançada uma redução quantitativa mensurável

do consumo destes produtos no território dos Estados-

Membros até 2026, em relação a 2022.

Racional

Produtos para os quais ainda não

estão facilmente disponíveis

alternativas adequadas e mais

sustentáveis, sendo previsível um

aumento do consumo da maior

parte destes produtos.
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Diretiva Plásticos de Uso Único

Medidas de redução de consumo (cont.) 

Metas de redução do consumo

Instrumentos económicos (por ex. proibir a distribuição gratuita)

Aumentar a disponibilidade de alternativas (por ex. reutilizáveis)

Acordos com os setores económicos envolvidos.

Para alcançar uma redução ambiciosa e sustentada do consumo de recipientes para alimentos e

copos para bebidas, os Estados-Membros podem adotar nomeadamente as seguintes medidas:
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Diretiva Plásticos de Uso Único

Recolha seletiva

Produtos abrangidos

Garrafas para bebidas com capacidade inferior a 

3 litros, incluindo as suas cápsulas e tampas

Racional

Assegurar as seguintes metas de recolha

seletiva para reciclagem:

77% até 2025; 90% até 2029.

Medida e prazo de implementação

As garrafas para bebidas são o artigo de plástico

de utilização única mais encontrado nas praias

da União, sendo necessário promover sistemas

de recolha seletiva mais eficazes,

nomeadamente através de sistemas de depósito

ou definição de metas no âmbito dos regimes

RAP. Metas para 2025 e 2029.
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Diretiva Plásticos de Uso Único

Requisitos de conceção ecológica

Produtos abrangidos

Recipientes para bebidas com capacidade inferior a 3 

litros que possuam cápsulas e tampas de plástico 

Racional

As cápsulas e tampas de plástico utilizadas

em recipientes para bebidas estão entre os

artigos de plástico de utilização única mais

encontrados nas praias da União, sendo

necessários requisitos específicos de

conceção que reduzam significativamente a

sua dispersão no ambiente.

Medida e prazo de implementação

5 anos após a entrada em vigor da Diretiva (2024) só

podem ser colocados no mercado recipientes para

bebidas cujas cápsulas e tampas permaneçam fixadas

durante a utilização do produto.
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Diretiva Plásticos de Uso Único

Requisitos de conceção ecológica (cont.)

Produtos abrangidos

Garrafas para bebidas com capacidade inferior a 3 litros, 

incluindo as suas cápsulas e tampas

Racional

A introdução do requisito de teor mínimo obrigatório de plástico

reciclado nas garrafas de bebidas contribui para promover a

aceitação dos materiais reciclados no mercado a fim de

assegurar a utilização circular dos plásticos.

Medida e prazo de implementação

A partir de 2025, as garrafas para

bebidas fabricadas maioritariamente

em PET devem conter, no mínimo, 25%

de plástico reciclado.

A partir de 2030, as garrafas para

bebidas devem conter, no mínimo, 30%

de plástico reciclado.
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Diretiva Plásticos de Uso Único

Requisitos de marcação

Racional

Produtos usualmente descartados para o ambiente,

por ex. através do sistema de esgotos, devem ser

sujeitos a requisitos de marcação, na embalagem

do produto ou diretamente no produto, com o

objetivo de facultar aos consumidores informações

sobre as opções adequadas de gestão dos resíduos.

Produtos abrangidos

Pensos e tampões higiénicos

Toalhetes húmidos higiene pessoal e uso doméstico

Produtos do tabaco com filtros

Copos para bebidas

Medida e prazo de implementação

Marcação obrigatória 2 anos após a entrada em vigor 

da Diretiva (2021)

14



Diretiva Plásticos de Uso Único

Responsabilidade alargada do produtor (RAP)

Racional

Requisitos adicionais aplicáveis aos regimes RAP, para

além dos previstos na Diretiva 2008/98/CE, tal como a

limpeza do lixo.

Regimes RAP para novos produtos.

Produtos abrangidos

Recipientes para alimentos

Recipientes para bebidas

Copos para bebidas

Sacos e invólucros

Sacos de plástico leves

Toalhetes húmidos

Balões

Produtos do tabaco com filtros

Medida e prazo de implementação

Até 31/12/2024, mas para os regimes RAP criados antes

de 04/07/2018 e para os produtos do tabaco com filtros

até 05/01/2023.
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Diretiva Plásticos de Uso Único

Medidas de sensibilização

Produtos abrangidos

Recipientes para alimentos

Recipientes para bebidas

Copos para bebidas

Sacos e invólucros

Sacos de plástico leves

Toalhetes húmidos

Balões

Produtos do tabaco com filtros

Pensos e tampões higiénicos

Racional

Medidas para incentivar um comportamento responsável e para

informar os consumidores sobre:

a) A disponibilidade de alternativas reutilizáveis e de sistemas de

reutilização;

b) As opções de gestão de resíduos e o impacto ambiental da

deposição de lixo, especialmente no meio marinho; e

c) O impacto na rede de esgotos de meios desadequados de

eliminação de resíduos.
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Diretiva Plásticos de Uso Único e Artes de Pesca

Medidas no âmbito das artes de pesca

RAP relativa às artes de pesca e aos componentes das artes de pesca que contêm plástico,
estabelecendo financiamento de recolha seletiva e encaminhamento para reciclagem dos
resíduos que tenham sido entregues a meios portuários de receção adequados.

Os Estados-Membros devem: 

estabelecer taxa anual mínima de recolha de resíduos de artes de pesca que contêm
plástico para reciclagem;

monitorizar as artes de pesca que contêm plástico colocadas no seu mercado, bem
como os resíduos de artes de pesca recolhido.
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Diretiva Plásticos de Uso Único

Transposição

Até 2 anos após a data de entrada em vigor (meados de 2021), não obstante os

diferentes prazos previstos para implementação de cada uma das medidas.

(Para acompanhar os trabalhos de transposição e implementação da Diretiva, poderá vir 

a ser criado um Grupo de Trabalho interministerial e envolvendo as várias partes 

interessadas.)
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Diretiva Plásticos de Uso Único

Transposição

Coordenação das medidas a transpor com as medidas adotadas no domínio:

Da política para o meio marinho;

Da política da água;

Dos planos de gestão de resíduos e programas de prevenção de resíduos;

Dos planos portuários de receção e de gestão de resíduos;

Da legislação de segurança alimentar.
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Diretiva Plásticos de Uso Único

Transposição

Antecipar e avaliar os possíveis impactes da implementação das medidas a nível

nacional;

Ter em conta prazos de aplicação;

Prever medidas de mitigação dos impactes identificados.
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Mudança de comportamentos

Fonte: Eurobarómetro – Atitudes dos cidadão europeus em relação ao meio ambiente, setembro-outubro 2017



Iniciativas em curso ou programadas

Medidas para uso sustentável do plástico / adoção de soluções circulares na Administração Pública:

Proibir, na contratação pública, a aquisição ou a utilização de produtos de plástico de utilização única;

Proibir a utilização de garrafas de plástico de utilização única, exceto em máquinas automáticas;

Substituir sacos de plástico por sacos de papel reciclado, exceto sacos para lixo indiferenciado.

 Foi preparado um documento de boas práticas no contexto desta Resolução.

 A APA e a SGPCM são responsáveis por avaliar o cumprimento das medidas previstas na Resolução,

tendo de submeter à Assembleia da República um relatório até 31/01/2020.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, de 26 de outubro

Iniciativas desenvolvidas, em curso ou programadas
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Grupo de Trabalho sobre Plásticos

Medidas Propostas
1. Manter a contribuição sobre os sacos de plástico leves (entre 15 e 50

mícron de espessura)

2. Contribuição para sacos de plástico de maior espessura (>50 mícron),

isentando aqueles que incorporem, pelo menos, 70% de plástico

reciclado

3. Requisitos de biodegradabilidade para sacos de plástico muito leves (<

15 mícron)

4. Proibição de sacos de plástico oxo-degradáveis

5. Sistema de depósito para garrafas de bebidas

6. Incentivos no âmbito do apoio à inovação em contexto de Economia

Circular

7. Prestações financeiras diferenciadas no âmbito da Responsabilidade

Alargada do Produtor

8. Campanha de informação e sensibilização

9. Grupo de Trabalho no âmbito da Diretiva dos plásticos de uso único

Despacho n.º 1316/2018, de 7 de fevereiro, dos
Gabinetes dos Secretários de Estado dos Assuntos
Fiscais, Adjunto e do Comércio e do Ambiente

Cria um Grupo de Trabalho com a missão de avaliar a
aplicação dos incentivos fiscais associados à redução do
consumo de sacos plásticos e a sua aplicabilidade a
outros produtos de base plástica descartável de origem
fóssil

Iniciativas desenvolvidas, em curso ou programadas
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Iniciativas em curso ou programadas

Acordos circulares

Em 2018/2019 foram assinados Acordos Circulares para o uso eficiente do plástico na cadeia de valor, entre a

APA e as seguintes Associações Setoriais:

Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes não Alcoólicas (PROBEB);

Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP);

Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais Naturais e de Nascente (APIAM);

Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).

No âmbito dos Acordos, foi assumido o compromisso de alcançar até 2025:

 uma taxa de recolha de garrafas PET de 90%, antecipando a meta comunitária; e

 uma taxa de incorporação de 25% de PET reciclado em novas garrafas.

Iniciativas desenvolvidas, em curso ou programadas
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Iniciativas em curso ou programadas

Lei n.º 69/2018, de 26 de dezembro, altera o Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro

Até ao dia 31/12/2019: implementação de um sistema de incentivo ao consumidor final (projeto-

piloto);

A partir de 01/01/2022: é obrigatória a existência de sistema de depósito de embalagens de bebidas

não reutilizáveis em plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio.

 Janeiro/2019: constituído Grupo de Trabalho que agrega os vários stakeholders, com o objetivo de emitir

recomendações para a futura implementação dos sistemas de incentivo e depósito, o qual prevê apresentar

as suas propostas em junho.

 Os termos/critérios do sistema de incentivo são definidos por Portaria a publicar até 27 de junho.

Iniciativas desenvolvidas, em curso ou programadas
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Iniciativas em curso ou programadas

Programa:  Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono

Operador do Programa: Secretaria Geral do Ambiente e da Transição Energética

Parceiro do país doador: Innovation Norway (IN)

Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu: EEA Grants 2014-2021

Outcome 1: Promover a aplicação dos princípios da economia circular em setores específicos

Output 1.1 Sistema de depósito piloto para garrafas de bebidas em plástico (e latas)

Output 1.2
Reforço do enquadramento legal para a gestão de embalagens de plástico, incluindo um sistema

de depósito para garrafas de plástico

Dotação total disponível: 6.400.000€

Iniciativas desenvolvidas, em curso ou programadas
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Considerações Finais

A estratégia nacional para os plásticos alinhada com a estratégia europeia;

Novas Metas Europeias relativas ao plástico = Transição para uma Economia Circular;

Portugal: desafios de grande complexidade que exigem respostas pluridisciplinares;

Mudança de comportamentos e hábitos de consumo para tornar o uso do plástico

sustentável.
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OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO


