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Pacote Economia Circular

Plano de Ação da UE para a Economia Circular

• Propostas legislativas revistas sobre os resíduos (estima-se que a aplicação
desta legislação permitirá reduzir o lixo marinho em, pelo menos, 25%).

• Ação setorial que prevê a publicação da Estratégia relativa aos plásticos na
economia circular, abordando questões como a reciclagem, a
biodegradabilidade, a presença de substâncias perigosas e o lixo marinho.

• Ação específica para reduzir o lixo marinho, em aplicação dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável para 2030 (nomeadamente do ODS 14.
Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos
marinhos para o desenvolvimento sustentável).

Em dezembro de 2015 a Comissão adotou um pacote de medidas com o objetivo de facilitar a transição para uma
economia mais circular.

Como é abordada a problemática do lixo marinho no pacote da economia circular?
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Estratégia Europeia para os Plásticos

Uma Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular

• Anualmente, a UE introduz nos oceanos 150 000 a 500 000
toneladas de resíduos de plástico, embora esta quantidade
represente uma pequena proporção do lixo marinho a nível
mundial.

• A nível global, 5 a 13 milhões de toneladas de plásticos
acabam todos os anos nos oceanos.

• Estima-se que o plástico represente mais de 80% do lixo
marinho.

• O PNUA estima o prejuízo para o ambiente marinho em, pelo
menos, 8 mil milhões de USD por ano, em todo o mundo.
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Estratégia Europeia para os Plásticos

Uma Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular

Em janeiro de 2018, a Comissão Europeia adotou a primeira estratégia europeia para os plásticos no
processo de transição para uma economia mais circular, assente em 4 pilares:

 Melhorar a economia e a qualidade da reciclagem de plásticos

 Reduzir os resíduos de plástico e o lixo marinho

 Impulsionar a inovação e o investimento para promover soluções circulares

 Mobilizar a ação a nível mundial

A Estratégia Europeia para os Plásticos estabelece o objetivo de assegurar que, até 2030, todas as 
embalagens de plástico colocadas no mercado da União sejam reutilizáveis ou facilmente recicláveis. 
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Estratégia Europeia para os Plásticos

Implementação da Estratégia Europeia para os Plásticos – Reduzir os resíduos de plástico e o lixo

Ação para reduzir os plásticos descartáveis:
Diretiva relativa ao impacte de determinados produtos de plástico no ambiente, incluindo plásticos de
utilização única, plástico oxodegradável e artes de pesca (apresentada em maio 2018 e alcançado acordo
político em dezembro 2018)

Ação para combater as fontes de lixo marinho ligadas ao mar:
Revisão da Diretiva relativa às instalações portuárias de receção de resíduos de navios (apresentada em
janeiro 2018 e alcançado acordo político em dezembro 2018)

Ação para reduzir a poluição por microplásticos:
Em janeiro 2019, a Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) apresentou proposta para restrição, à
escala da UE, da utilização de microplásticos adicionados intencionalmente a qualquer tipo de produtos, a
qual poderá entrar em vigor em meados de 2020.
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Pacote Resíduos

Diretiva (UE) 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a
Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos

Diretiva (UE) 2018/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera as
Diretivas 2000/53/CE relativa aos veículos em fim de vida, 2006/66/CE relativa às pilhas e acumuladores
e respetivos resíduos, e 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos

Diretiva (UE) 2018/850 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a
Diretiva 1999/31/CE relativa à deposição de resíduos em aterros

Diretiva (UE) 2018/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a
Diretiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens

Implementação da Estratégia Europeia para os Plásticos - Pacote Resíduos
4 propostas legislativas que vieram alterar a legislação da UE em matéria de resíduos



9

Pacote Resíduos

Diretiva Resíduos

Objetivos: melhorar a gestão de resíduos na União, contribuindo para a proteção, preservação e melhoria
da qualidade do ambiente, para a saúde dos oceanos e a segurança dos alimentos de origem marinha,
reduzindo o lixo marinho, e para uma utilização prudente e racional dos recursos naturais.

Medidas destinadas a prevenir e reduzir o lixo proveniente dos produtos que constituem as principais
fontes de deposição de lixo no meio natural e no meio marinho:

• Melhorias nas práticas e infraestruturas de gestão de resíduos;

• Instrumentos económicos (por ex. sistemas de depósito);

• Campanhas de sensibilização sobre a prevenção de resíduos, recolha seletiva e redução de lixo.

Implementação da Estratégia Europeia para os Plásticos - Pacote Resíduos

A Diretiva revista passou a incluir novos objetivos mais ambiciosos de preparação dos resíduos urbanos 
para reutilização/reciclagem: 55% até 2025, 60% até 2030 e 65% até 2035. 
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Pacote Resíduos

Diretiva Embalagens

A Diretiva Embalagens revista introduziu objetivos globais de reciclagem mais ambiciosos para as
embalagens (65% em 2025 e 70% em 2030), e objetivos mais elevados para materiais específicos (como
55% em 2030 para os plásticos). Tal exigirá esforços redobrados em toda a UE para organizar de forma
mais eficaz sistemas de recolha seletiva, a fim de captar mais recicláveis, nomeadamente através de
regimes de RAP.

Implementação da Estratégia Europeia para os Plásticos - Pacote Resíduos

Diretiva Aterros

A diretiva revista exige que os Estados-Membros reduzam a deposição de resíduos urbanos em aterro até
um máximo de 10% em 2035, e introduz uma proibição da deposição em aterro de resíduos recolhidos
separadamente, incluindo resíduos biodegradáveis.
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Diretiva Plásticos de Uso Único e Artes de Pesca

Objetivos

Em dezembro de 2018 foi alcançado acordo político sobre a Diretiva relativa à redução do impacte
de certos produtos de plástico no ambiente, cujos objetivos são:

• prevenir e reduzir o impacto de determinados produtos de plástico no ambiente, mais
particularmente no meio aquático, e na saúde humana;

• promover a transição para uma economia circular com modelos de negócio, produtos e
materiais inovadores e sustentáveis, contribuindo igualmente para o funcionamento eficiente do
mercado interno.
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Diretiva Plásticos de Uso Único e Artes de Pesca

O Problema

Na União, 80% a 85% do lixo marinho é constituído por
plástico, em que 50% são produtos de plástico de utilização
única e 27% artigos relacionados com a pesca.

Os produtos de plástico de utilização única e as artes de
pesca que contêm plástico representam um problema
particularmente grave no âmbito do lixo marinho,
acarretam um sério risco para os ecossistemas marinhos, a
biodiversidade e a saúde humana, e causam prejuízos a
atividades como o turismo, as pescas e o transporte
marítimo.



13

Diretiva Plásticos de Uso Único e Artes de Pesca

Âmbito

A Diretiva é aplicável aos produtos de plástico
de utilização única mais encontrados nas praias
europeias, aos produtos feitos de plástico
oxodegradável e às artes de pesca que contêm
plástico.

A Diretiva define medidas e objetivos
diferenciados em função do tipo de artigo de
plástico.

Ranking dos artigos mais encontrados nas praias europeias

1 Garrafas para bebidas, cápsulas e tampas

2 Pontas de cigarro

3 Cotonetes

4 Sacos e invólucros

5 Artigos sanitários

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 e Artes de Pesca

Medidas de restrição 

No caso de produtos em que já existem alternativas mais sustentáveis (cotonetes, garfos, facas,
colheres, pauzinhos, pratos, palhinhas, agitadores de bebidas, varas para balões), a Diretiva estabelece
restrições à colocação no mercado, com efeito 2 anos após a entrada em vigor da mesma (2021).

Estão também sujeitos a restrição os produtos feitos de plástico oxodegradável, bem como os copos e
os recipientes para alimentos e bebidas de utilização única feitos de poliestireno expandido (EPS),
devido à elevada prevalência de resíduos de EPS no meio marinho e à disponibilidade de alternativas.
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Diretiva Plásticos de Uso Único e Artes de Pesca

Medidas de redução de consumo 

• 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.

Essas medidas devem alcançar uma redução quantitativa mensurável do consumo destes produtos no
território dos Estados-Membros até 2026, em relação a 2022.

No caso dos produtos de plástico de utilização única para os quais ainda não estão facilmente
disponíveis alternativas adequadas e mais sustentáveis, e em que é expectável um aumento dos níveis
de utilização (recipientes para alimentos e copos para bebidas, incluindo as respetivas tampas), são
previstas as seguintes medidas de redução do consumo ao critério de cada Estado-Membro:
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Diretiva Plásticos de Uso Único e Artes de Pesca

Requisitos de conceção 

Para outros artigos considerou-se que o problema pode ser solucionado com maior eficiência
mediante alterações na conceção dos produtos, tendo sido previstos requisitos de conceção ecológica:

• Produtos de plástico de utilização única que possuam cápsulas e tampas de plástico
apenas podem ser colocados no mercado se as cápsulas e tampas permanecerem
fixadas ao recipiente durante a fase de utilização do produto, com efeito 5 anos após
a entrada em vigor da Diretiva (2024);

• 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 no geral devem conter, no mínimo, 30%
de plástico reciclado.
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Diretiva Plásticos de Uso Único e Artes de Pesca

Requisitos de marcação

Determinados produtos de plástico de utilização única são descartados indevidamente para o ambiente, por

exemplo através dos sistemas de esgotos (pensos, tampões higiénicos, toalhetes húmidos para higiene

pessoal e para uso doméstico; filtros de produtos do tabaco, copos para bebidas), tendo sido previstos

requisitos de marcação com o objetivo de informar o consumidor sobre a presença de plástico no produto, as

opções adequadas de gestão dos resíduos e o impacte no ambiente de uma eliminação incorreta, com efeito 2

anos após a entrada em vigor da Diretiva (2021).
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Diretiva Plásticos de Uso Único e Artes de Pesca

Responsabilidade Alargada do Produtor

Os produtores de determinados produtos de plástico de utilização única (recipientes para alimentos e

bebidas, garrafas, copos, sacos e invólucros, sacos de plástico leves, toalhetes humedecidos, balões e

produtos de tabaco com filtros) devem cobrir os custos decorrentes das disposições relativas à RAP e, em

consoante os casos, também os seguintes custos:

• Medidas de sensibilização

• Recolha e tratamento dos resíduos descartados nos sistemas de recolha públicos

• Limpeza do lixo, seu transporte e tratamento

• Recolha de dados e comunicação de informações
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Diretiva Plásticos de Uso Único e Artes de Pesca

Recolha Seletiva

Metas de recolha seletiva para garrafas para bebidas com capacidade inferior a três litros, incluindo as

suas cápsulas e tampas:

• 77% até 2025

• 90% até 2029

Para alcançar esse objetivo, os Estados-Membros podem, nomeadamente:

• Estabelecer sistemas de reembolso de depósitos

• Definir metas de recolha seletiva para os respetivos regimes RAP
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Diretiva Plásticos de Uso Único e Artes de Pesca

Medidas no âmbito das artes de pesca

A Diretiva institui a RAP relativamente às artes de pesca e aos componentes das artes de pesca que
contêm plástico, estabelecendo que os fabricantes devem financiar a recolha seletiva e encaminhamento
para reciclagem dos resíduos que tenham sido entregues a meios portuários de receção adequados.

A Comissão irá trabalhar em normas harmonizadas relativas à conceção circular das artes de pesca.

Os Estados-Membros devem: 

• estabelecer uma 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 recolhidos e comunicar essas informações à Comissão, tendo em vista o
estabelecimento de metas de recolha a nível da União.
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Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal (PAEC)

Resolução do Conselho de Ministros n.º 190-A/2018, 11 dez

Ação 1 — Desenhar, Reparar, Reutilizar: uma 
responsabilidade alargada do produtor

Ação 2 — Incentivar um mercado circular

Ação 3 — Educar para a economia circular

Ação 4 — Alimentar sem sobrar: produção 
sustentável para um consumo sustentável

Ação 5 — Nova vida aos resíduos!

Ação 6 — Regenerar recursos: água e 
nutrientes

Ação 7 — Investigar e inovar para uma 
economia circular
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Iniciativas desenvolvidas, em curso ou programadas

Sacos de Plástico Leves
Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro: Introduziu um regime de tributação dos sacos de plástico leves,
regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro

A medida teve o efeito desejado de redução da quantidade de SPL consumidos em Portugal e a criação de
hábitos de reutilização de sacos.

Quantidade (milheiros) Contribuição (€)

Sacos de Plástico Leves 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Introdução no consumo com contribuição 2490 480 242 199 163 38 372 19 396

Regularizações 14 664 - - 1 173 129 - -

Utilizados em donativos a IPSS 1183 647 1247

IsentosDestinados a conter géneros alimentícios e gelo 92 849 77 154 N.D.

Expedição UE/Exportação 728 959 583 641 N.D.

Fonte: Autoridade Tributária e Aduaneira
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Iniciativas desenvolvidas, em curso ou programadas

Grupo de trabalho sobre Plásticos – Enquadramento Legal

O PAEC previu no âmbito da Ação 2 — Incentivar um mercado circular uma avaliação dos incentivos fiscais associados
à redução do consumo de sacos plásticos e ponderação de outros produtos de base plástica descartável de origem
fóssil.

Lei n.º 82-D/2014, de 31 dezembro, na redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 dezembro
Artigo 50.º 

Evolução da reforma da fiscalidade verde 
[…]

3 – …com vista a promover a descarbonização da sociedade e a transição para a economia circular, são constituídos:
Um grupo de trabalho, cuja missão é 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, através da
apresentação, até ao dia 31 de maio de 2018, de um relatório de diagnóstico e propostas de medidas de atuação,
incluindo prazos de execução;

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.
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Grupo de Trabalho sobre Plásticos

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



25

Iniciativas desenvolvidas, em curso ou programadas

Fundo Ambiental

Aviso n.º 2436/2018 - Repensar os plásticos na economia: desenhar, usar, regenerar (DURe), D.R. de 21 
fevereiro

O aviso teve por objeto estimular as empresas a apresentarem projetos para desenvolvimento ou
concretização de soluções que integrem os princípios da economia circular na cadeia de valor do plástico,
sobretudo nos plásticos descartáveis de fontes fósseis.

As 4 candidaturas rececionadas foram consideradas elegíveis para financiamento, não se tendo contudo
esgotado o montante disponível. Os projetos selecionados apresentam soluções com impacte nas fases de
produção, consumo e recuperação do plástico, com um valor total de financiamento de 678 850,66€.



26

Iniciativas desenvolvidas, em curso ou programadas

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

Aprovar medidas tendentes à promoção da utilização mais sustentável de recursos e à adoção de soluções circulares na
Administração Pública, promovendo a redução do consumo de papel, demais consumíveis de impressão e produtos de
plástico

Pretende-se vincular a Administração Pública e o setor empresarial do Estado, de forma progressiva e à medida que haja
alternativas viáveis no mercado, à adoção de medidas de redução do consumo de plástico, visando que as boas práticas
reforcem o incentivo à inovação tecnológica e dos produtos, motivando os fornecedores e os prestadores de serviços a
adaptarem o seu negócio a um paradigma ambientalmente sustentado e de cariz circular, estimulando, inerentemente,
uma alteração de comportamentos na sociedade em geral.

Outros exemplos já em aplicação
• Promoção do consumo de água da torneira e de copos reutilizáveis;

• Redução do uso de artigos descartáveis de plástico, por exemplo loiça descartável, e incentivo ao uso de alternativas
(reutilizáveis, biodegradáveis/compostáveis ou outros materiais);

• Definição de critérios que privilegiem o uso sustentável de plástico, nomeadamente no âmbito das compras públicas
ecológicas
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Iniciativas desenvolvidas, em curso ou programadas

Acordos circulares

O PAEC prevê o desenvolvimento de Acordos Circulares, de natureza voluntária, a celebrar entre o Governo
e as empresas, ou associações suas representantes. Foram, à data, 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 das Empresas de Distribuição (APED);
• Federação das Industrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA).

As ações a desenvolver podem abranger, designadamente, medidas de redução na utilização de produtos ou
materiais de plástico, o ecodesign, a substituição por materiais regenerativos e de menor impacte
ambiental, e a definição de modelos de utilização diferenciadores, como os sistemas de incentivo ou
depósito de embalagens.



28

Iniciativas desenvolvidas, 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
Institui um sistema de incentivo à devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis
e de depósito de embalagens de bebidas em plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio.

• Até ao dia 31/12/2019 é implementado um sistema de incentivo, ao consumidor final, sob a forma de
projeto-piloto, para a devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis.

• A partir de 1 de janeiro de 2022 é obrigatória a existência de sistema de depósito de embalagens de
bebidas em plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio com depósito não reutilizáveis.

Foi constituído um 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 sistema pretende contribuir para o cumprimento das metas ambiciosas estabelecidas a nível
comunitário para reciclagem de resíduos de embalagens de plástico (55% até 2030) e para a meta da
recolha seletiva de garrafas de bebidas (90% até 2029).
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Iniciativas desenvolvidas, em curso ou programadas

Iniciativas ao nível da cadeia de valor

A problemática dos plásticos tem vindo a ser suscitada nos vários níveis da cadeia de valor, destacando-se
algumas iniciativas por parte de insígnias e associações setoriais no contexto da redução do uso de plástico:

• Substituição de determinados produtos descartáveis de plástico (copos, pratos, talheres e palhinhas) por
materiais alternativos;

• Redução da quantidade de plástico utilizada no embalamento dos produtos ou substituição de
embalagens de plástico por outros materiais;

• Redesenho dos produtos de marca própria (redução do plástico, substituição por plástico reciclável…);

• Disponibilização de artigos não embalados ou a granel;

• Campanhas de sensibilização dirigidas aos consumidores (p.ex. campanhas de recolha de resíduos de
plástico nas praias);

• Disseminação de informação e boas práticas ao nível de setores específicos, por exemplo a restauração.
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Situação Nacional - Gestão de Embalagens

Colocação de embalagens de plástico no mercado nacional

350 290 t

357 175 t 359 814 t

369 751 t

378 505 t

2012 2013 2014 2015 2016
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Situação Nacional - Gestão de Embalagens

Portugal cumpre a meta comunitária
estabelecida em 2011 para a reciclagem de
resíduos de embalagens de plástico
(22,5%), verificando-se uma tendência
crescente até 2015, sendo que em 2016 a
taxa manteve-se semelhante ao ano
anterior (42%).
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Desafios e Oportunidades

Mudança de comportamentos

Segundo dados recentes do Eurobarómetro :

• a maioria dos europeus (87%) estão
preocupados com o impacto dos
produtos de plástico no ambiente e os
portugueses acima da média (91%);

• a maioria dos europeus (74%) estão
preocupados com o efeito deste material
na sua saúde e os portugueses acima da
média (77%).

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



Consideração Final

O nível de ambição das novas metas europeias relativas à reciclagem de embalagens e à
redução do plástico vai ao encontro dos desígnios da transição para uma economia
circular e o seu alcance coloca a Portugal desafios de grande complexidade que exigem
respostas pluridisciplinares e integradas, nomeadamente alterações estratégicas,
reconversão de tecnologia e mudança de comportamentos, cabendo a todos contribuir
de forma decisiva para a aceleração deste processo.



OBRIGADA PELA ATENÇÃO


