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Assunto: GESTÃO DE EMBALAGENS OU RESÍDUOS DE EMBALAGENS 

 

A disponibilização de embalagens para o acondicionamento de produtos tem de ser 

submetida a um dos dois sistemas de gestão de embalagens: consignação ou 

integrado. 

 

Sistema Integrado (embalagens não reutilizáveis): o embalador ou os outros responsáveis 

pela colocação de produtos no mercado transferem a responsabilidade pela gestão das 

suas embalagens a uma entidade devidamente licenciada para exercer essa actividade – 

Sociedade Ponto Verde – através de contrato escrito (artigo 7º da Portaria nº29-B/98, de 

15 de Janeiro). 

 

Consignação (embalagens reutilizáveis e não reutilizáveis): o próprio comerciante ou 

industrial deverá implementar o sistema, após aprovação pela Direcção Regional do 

Ambiente, devendo este obedecer ao artigo 2º da Portaria nº29-B/98, de 15 de Janeiro, 

para embalagens reutilizáveis ou aos artigos 6º e 7º do mesmo diploma, caso se tratem 

de embalagens reutilizáveis e não reutilizáveis. 

 

Numa nota informativa, a Direcção Regional do Ambiente salienta que os comerciantes, 

industriais e os organismos que acondicionem os seus produtos ou as suas ofertas em 

papel de embrulhos ou noutra tipologia de embalagem, ela é considerada embalagem 

primária ou de serviço desde que esteja em contacto directo com o objecto, pelo que esta 

tem de possuir o Símbolo Verde, comprovando a adopção pelo sistema integrado.  

 

Nesta situação incluem-se a utilização de papel de embrulho de ofertas ou de sacos para 

acondicionar os produtos oferecidos ou vendidos, caixas de bolos, papel de embrulho para 

produtos de charcutaria ou pastelaria, sacos para acondicionar fruta ou legumes não 

embalados ou outras como as cheias no momento da venda do produto ao cliente.  

 

Caso o comerciante, industrial ou organismo não pretenda estabelecer contrato com a 

Sociedade Ponto Verde, a Direcção Regional do Ambiente sugere a opção pela utilização 

de embalagens que já possuam o referido símbolo, comercializadas por 

Fornecedores de Embalagens de Serviço Acreditadas (FESA), cuja listagem pode encontrar 

no site da CCAH, em http://www.ccah.eu/informacoes/ver.php?id=415. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 


