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Assunto: Sistema de Gestão de Embalagens e Resíduos de Embalagens - 
Sociedade Ponto Verde 

 
 

Caro Associado(s),  

 

Relembra-se aos associados que todas as empresas que embalam, mandam 

embalar ou importar produtos embalados, que sejam consumidos no 

mercado nacional, são obrigadas por lei a reciclar e valorizar as 

correspondentes embalagens vazias. 

 

Portugal está obrigado pela legislação europeia a atingir, até 2011, objectivos de 

valorização e reciclagem extremamente exigentes que só poderão ser cumpridos 

com a participação de todos. 

 

A legislação atribui a responsabilidade pela gestão e destino final das 

embalagens vazias, às empresas que as colocam no mercado. Contudo, essa 

responsabilidade pode ser transferida para uma entidade devidamente licenciada 

para o efeito. 

 

Conscientes de que seria muito difícil a cada uma das empresa criar condições 

para, isoladamente, cumprir cabalmente esta obrigação, foi criada a Sociedade 

Ponto Verde, S.A (SPV), que passou a gerir desde 1998, um sistema Integrado 

de gestão de Resíduos de Embalagens a nível nacional e sendo por isso, um meio 

privilegiado para esclarecer todas as questões que possam surgir neste contexto. 

Este sistema serve para ajudar as empresas a cumprir a legislação relativa à 

gestão de resíduos de embalagens. 

 

Existe legislação sobre a matéria (Decreto-Lei nº 92/2006 de 25/05; Decreto-

Lei nº 366-A/97 de 20/12; Portaria nº 29-B/98 de 15/01; Decreto-Lei nº 

162/2000 de 27/07) e daí decorre um conjunto de responsabilidades para as 

empresas, nomeadamente no sector que representamos. 

 

Informe-se sobre como a Sociedade Ponte Verde pode ajudá-lo a cumprir a lei. 

 

 

 

 



 

Aceda à brochura que lhe explica de que modo poderá transferir a sua 

responsabilidade para a Sociedade Ponto Verde em: 

 

http://www.ccah.eu/ficheiros/informacoes/1251884483.pdf 

 

Aceda ao Decreto-Lei nº 366-A/97 em: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1251885027.pdf 

 

Contacto da Sociedade Ponto Verde: 

Técnico de apoio: Eng.ª Patrícia Borges 

Tel.: 91 37 055 75 

E-mail: patricia.verde@exceder.pt 

 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos,  

A Direcção. 

 


