
 

 

N/Ref. 57/15                                         Angra do Heroísmo, Abrilde 2015 

 
Assunto: SACOS DE PLÁSTICO – FIXAÇÃO DA ECO TAXA. 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Portaria n.º 36/2015, de 31 de Março, que vem 

estabelecer as normas necessárias para a execução do Decreto Legislativo Regional n.º 

10/2014/A, de 3 de Julho, que estabelece o regime jurídico da taxa ambiental pela utilização 

de sacos de plástico, distribuídos ao consumidor final na Região Autónoma dos Açores. 

 
A taxa aplicada sobre os sacos de plástico é fixada em 0,04 euros por cada saco de plástico 

avulso distribuído por estabelecimentos de comércio a retalho, com exceção dos que se 

destinem a entrar em contato direto com os géneros alimentícios. 

 
Deve constar na fatura a designação do movimento como “taxa sobre saco de plástico”, assim 

como o número de unidades disponibilizadas e o respetivo valor cobrado a título de taxa. 

 
A discriminação da taxa na fatura é feita em separado do eventual preço de venda do 

respetivo saco de plástico e sobre aquela não incide o Imposto Sobre o Valor Acrescentado 

(IVA). 

 
O cálculo da liquidação da taxa devida é efetuado pela Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos dos Açores (ERSARA), com base na declaração mencionada no art. 4.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 10/2014/A, de 3 de julho, que lhe é submetida até ao final do 

mês de fevereiro de cada ano, em modelo próprio a disponibilizar pela ERSARA acompanhado 

de cópia dos documentos contabilísticos que demonstrem a quantidade das aquisições e das 

existências de sacos de plástico. 

 
O documento de liquidação é emitido pela ERSARA no prazo máximo de 30 dias, contado da 

receção da declaração acima mencionada. 

O sujeito passivo deve proceder ao pagamento da contribuição junto do departamento do 

Governo Regional com competência em matéria de finanças, até ao dia 31 de Maio de cada 

ano. 



 

 

 
A inserção de mensagens publicitárias em sacos de plástico com espessura de parede igual ou 

superior a 50 µm deve respeitar as normas legais e princípios vigentes em matéria de 

publicidade, nomeadamente da licitude, identificabilidade, veracidade e respeitabilidade pelos 

direitos do consumidor. 

 
Nos sacos de plástico com espessura de parede inferior a 50 µm é proibida a inserção de 

publicidade, com exceção do logotipo ou denominação comercial ou social do estabelecimento 

que fornece o saco, em área não superior a 20% da superfície total do saco. 

 
A mensagem de sensibilização pode ser escrita e visual e a respetiva área não pode ser inferior 

a 20% da superfície total do saco ou à área ocupada pela inserção publicitária, se esta for 

superior a 20% da superfície total do saco. 

 
Na determinação da superfície total do saco de plástico, para os efeitos previstos no presente 

artigo, não são consideradas as áreas dos foles e das alças ou asas. 

 
Mais informamos que com a entrada em vigor destas normas regulamentares irá proceder-se à 

aplicação da taxa por cada saco plástico, da seguinte forma: 

a) Às grandes superfícies comerciais, a partir do dia 1 de Abril de 2016; 

b) Aos restantes estabelecimentos comerciais, a partir de 1 de Abril de 2017. 

 
O presente diploma entrou em vigor no dia 1 de Abril de 2015 e não dispensa a sua leitura, 

que poderá consultar em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1430129436.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção.  
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