












Resultados da gestão de REEE 2016-2018 

 

A legislação comunitária relativa aos REEE estabelece que os Estados-Membros devem recolher 

informações, incluindo estimativas fundamentadas, numa base anual, sobre as quantidades e 

categorias de EEE colocados nos seus mercados, de REEE recolhidos por qualquer meio, preparados 

para a reutilização, reciclados e valorizados, bem como sobre REEE recolhidos seletivamente e 

exportados. Os dados são comunicados por via eletrónica no prazo de 18 meses a contar do final do 

ano de referência em relação ao qual foram recolhidos, de acordo com o modelo estabelecido pela 

Comissão1. 

 

Dados relativos ao Reporte Comunitário de 2016 

A informação respeitante ao ano de 2016 foi remetida à Comissão em junho de 2018. A tabela 1 

resume os cálculos efetuados em relação à recolha para o período em apreço, contemplando a 

informação declarada à APA, I.P. pelas entidades gestoras, no sistema integrado de registo da (SIRAPA), 

e pelos operadores de gestão de REEE, no Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR). Foi 

igualmente considerada a informação relativa aos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos (MTR). 

Tabela 1: Quantitativos de REEE recolhidos em 2016 

Cálculo recolha nacional Quantidade (t) 

Recolha EG 60 053,9 

Recolha OGR da rede EG (REEE não afetos ao SIGREEE) 1 030,6 

Recolha OGR fora da rede 4 866,3 

MTR - lista verde 

UE 2 223,8 

Fora da UE 1 429,4 

MTR – com notificação 

UE 112,8 

Fora da UE 0 

Total Recolhido (t) 69 716,7 

Foram recolhidas, em 2016, mais de 69 mil toneladas de REEE no seu total, permitindo ultrapassar a 

meta comunitária de 45% do peso médio dos EEE colocados no mercado nos três anos anteriores (56 

090 toneladas), atingindo-se os 56%.  

Em relação à reciclagem e valorização foram, igualmente, superadas as metas impostas para todas 

as categorias, conforme se evidencia na tabela 2. 

 

 

 

 
1 Decisão n.º 2005/369/CE da Comissão, de 3 de maio de 2005. 



Tabela 2: Quantitativos de REEE valorizados em 2016, por categoria, e comparação com as metas 

Dados relativos ao Reporte Comunitário de 2017 

Os dados relativos à gestão de REEE em 2017 foram remetidos à Comissão em junho de 2019. A tabela 

3 resume os cálculos da recolha para o período em apreço, contemplando a informação declarada 

pelas entidades gestoras no SIRAPA e pelos operadores de tratamento de REEE no MIRR. Também foi 

considerada a informação relativa aos MTR, tanto os movimentos da lista verde, como os sujeitos a 

notificação. 

Tabela 3: Quantitativos de REEE recolhidos em 2017 

Cálculo recolha nacional Quantidade (t) 

Recolha EG 62 726,0 

Recolha OGR da rede EG (REEE não afetos ao SIGREEE) 1 632,9 

Recolha OGR fora da rede 4 789,3 

MTR - lista verde 

UE 714,8 

Fora da UE 53,7 

MTR – com notificação 

UE 143,2 

Fora da UE 0,0 

Total Recolhido (t) 70 059,9 

Foram recolhidas cerca de 70 mil toneladas de REEE no seu total, permitindo ultrapassar a meta 

comunitária de 45% do peso médio dos EEE colocados no mercado nos três anos anteriores (58 491 

toneladas), atingindo-se os 54% de recolha.  

Em relação à reciclagem e valorização foram superadas as metas impostas para todas as categorias, 

conforme se evidencia na tabela 4. 

Categoria 
Valorização (%) 

Preparação para 

Reutilização/Reciclagem (%) 

Resultado Meta Resultado Meta 

1. Grandes eletrodomésticos 91 85 82 80 

2. Pequenos eletrodomésticos 91 75 80 55 

3. Equipamentos informáticos e de telecomunicações 92 80 83 70 

4. Equipamentos de consumo 91 80 85 70 

5. Equipamento de iluminação 89 75 80 55 

5A Lâmpadas descarga de gás 86 - 86 80 

6. Ferramentas elétricas e eletrónicas 90 75 79 55 

7. Brinquedos e equipamento de desporto e lazer 92 75 81 55 

8. Aparelhos médicos 91 75 83 55 

9. Instrumentos de monitorização e controlo 91 75 80 55 

10. Distribuidores automáticos 92 85 84 80 



Tabela 4: Quantitativos de REEE valorizados em 2017, por categoria, e comparação com as metas 
 

Dados relativos ao Reporte Comunitário de 2018 

Até 14.08.2018 a classificação dos EEE era efetuada em 10 categorias, sendo que a partir de 15 de 

agosto de 2018 todos os EEE passaram a ser classificados em 6 novas categorias, conforme 

estabelecido na Diretiva.  Portugal assumiu que o ano de 2018 seria reportado na íntegra com base 

nas 6 categorias, pelo que os dados tiveram de ser preparados segundo a nova metodologia que se 

aplicou a partir de 15/08/2018. Mais informações sobre a transição das 10 para as 6 categorias pode 

ser consultada em: Transicao 10 para 6 categorias de EEE.pdf  

Derivado à alteração das 10 para as 6 categorias e à evolução da base de dados da Comissão (eDAMIS 

3 para eDAMIS4), foi possível apenas uma passagem parcial dos dados relativos à gestão de REEE em 

2018, situação que irá ser colmatada brevemente.  

Não obstante, a tabela 3 resume os cálculos oficiais da recolha de REEE em 2018, contemplando a 

informação declarada pelas entidades gestoras no SIRER e através dos Relatórios Anuais de Atividade 

e pelos operadores de tratamento de REEE no SIRER-MIRR. Também foi considerada a informação 

relativa aos MTR, tanto os movimentos da lista verde, como os sujeitos a notificação (lista laranja). 

Tabela 3: Quantitativos de REEE recolhidos em 2018 

Cálculo recolha nacional Quantidade (t) 

Recolha da EG 66 761,76 

Recolha OGR fora da rede (MIRR) 6924,24 

MTR - lista verde 

UE 873,89 

Fora da UE 0 

MTR – com notificação 

UE 118,000 

Fora da UE 0 

Total Recolhido (t) 74 677,89 

Categoria 
Valorização (%) 

Preparação para 

Reutilização/Reciclagem (%) 

Resultado Meta Resultado Meta 

1. Grandes eletrodomésticos 91 85 81 80 

2. Pequenos eletrodomésticos 91 75 80 55 

3. Equipamentos informáticos e de telecomunicações 92 80 81 70 

4. Equipamentos de consumo 89 80 82 70 

5. Equipamento de iluminação 88 75 80 55 

5A Lâmpadas descarga de gás 94 - 94 80 

6. Ferramentas elétricas e eletrónicas 89 75 79 55 

7. Brinquedos e equipamento de desporto e lazer 92 75 81 55 

8. Aparelhos médicos 87 75 80 55 

9. Instrumentos de monitorização e controlo 90 75 80 55 

10. Distribuidores automáticos 89 85 81 80 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/FluxosEspecificosResiduos/REEE/Transicao%2010%20para%206%20categorias%20de%20EEE.pdf


Foram recolhidas 74 677,89 toneladas de REEE no seu total, permitindo ultrapassar a meta 

comunitária de 45% do peso médio dos EEE colocados no mercado nos três anos anteriores (63 892,79 

toneladas), atingindo-se os 52,60 % de recolha.  

Em relação à reciclagem e valorização foram superadas as metas impostas para todas as categorias, 

com exceção da Categoria 2 Ecrãs, Monitores e equipamento com Ecrãs de Superfície superior a 100 

cm da valorização, conforme se evidencia na tabela 4. 

Tabela 4: Quantitativos de REEE valorizados em 2018, por categoria, e comparação com as metas 

Categoria 
Valorização (%) 

Preparação para 
Reutilização/Reciclagem (%) 

Resultado Meta Resultado Meta 

1.Equipamentos de regulação da temperatura 93,40 85 81,00 80 

2. Ecrãs, Monitores e equipamento com Ecrãs de 
Superfície superior a 100 cm 

74,30 80 71,00 70 

3. Lâmpadas 91,10 80 89,50 80 

4. Equipamentos de grandes dimensões 90,40 85 82,10 80 

5. Equipamento de pequenas dimensões 95,20 75 81,30 55 

6. Equipamentos informáticos e de 
telecomunicações de pequenas dimensões (com 
nenhuma dimensão externa superior a 50 cm) 

94,10 75 80,10 55 
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Country:  
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Title: 

Detailed description of how data has been compiled according to the Article 2 (3) and Article 

 3 of Commission Decision 2005/369/EC on WEEE 

 

 

Organisation submitting the data and the description: 

Portuguese Environment Agency (APA) 

 

 

Contact person / contact details: 

Ana Cristina Carrola 

ana.carrola@apambiente.pt 

Mafalda Mota 

mafalda.mota@apambiente.pt 

 

Reference year:  

data 2017 

 

 

Delivery date / version of the Quality Report: 

June, 2019 

 

 

 We agree to make this Quality Report available to the public :  ☒  Yes /  ☐  No 

 We agree to make this Quality Report available to the TAC   

via CIRCA BC:        ☒  Yes /  ☐  No 

The Commission Decision 2005/369/EC contains provisions on information explaining the methods 
used for data compilation and evidence on proper treatment of WEEE. The submission of a detailed 
description of how the data have been compiled is a mandatory requirement (Art.3, 2005/369/EC) 
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while it is up to Member States to determine whether documentary evidence on the appropriate 
treatment of WEEE in third countries is necessary (Art.2 (3), 2005/369/EC). 

Article 3 of the Commission Decision (2005/369/EC) stipulates “When transmitting Tables 1 and 2 of 
the Annex to the Commission, Member States shall provide the Commission with a detailed 
description of how the data have been compiled, and shall give an explanation of estimates and 
methodology used.” 

 

Chapter A: Information according to Article 2(3) of the Commission Decision 2005/369/EC 

In cases where the Member State reports amounts “Treated in other Member States” or “Treated 
outside of the EU”, please report: 

 if these exports are considered for the calculation of the recovery rates and the reuse and 
recycling rates; 

 how the recovery rates and the reuse and recycling rates for these exported amounts have 
been derived; 

 if your country has determined whether documentary evidence additional to the proof required 
under Article 10(2) of Directive 2012/19/EC is necessary, and if so please describe the 
required documentary evidence. 

 

Around 0,08% of WEEE is exported for treatment outside Portugal and outside the European Union, 
directly by its producers – companies whose activity produces WEEE – or by waste treatment 
operators.  

That WEEE was not considered for the calculation of the recovery rates and the reuse and recycling 
rates once no evidence is available to prove that the treatment took place in conditions that are 
equivalent to the requirements of the Directive. 
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Chapter B: Information according to Article 3 of the Commission Decision 2005/369/EC 

 

Section 1: Source of information 

 

Indicate the methodology used for the calculation of the quantity of EEE placed on the market in 
accordance with the Commission implementing Regulation 2017/699: 
 

In accordance with the Regulation 2017/699, Portugal calculated the weight of EEE placed on its 
market for 2017 on the basis of the information provided by producers of EEE, or their authorised 
representatives, where applicable, in accordance with Article 16(2)(c) of Directive 2012/19/EU and 
Part B of Annex X to that Directive. 

 

 

Describe the source of information for the different items: 

(e.g. census / national statistics / reporting obligations of business or certified business units / 
agencies / associations / surveys of waste composition / specific related implications of national laws 
and relevant regulations).  

 

EEE Put on the market  

 

National producers register (APA):  

For the 2017 data report regarding EEE placed on the market by its producers, there was a change in 
the entity responsible for receiving the data. Until 2016 data report the national register was managed 
by ANREEE, like mentioned in previous methodologies. In the beginning of 2018, with effects 
regarding the 2017 data, the national register was taken by this Agency (APA), passing from a 
registry managed by a private entity to a registry managed by a public entity. 

So producers were required to inform the national register, managed by APA, of the number of EEE 
placed each year on the Portuguese market, by category, and their respective weight (excluding the 
packaging, batteries, manuals, consumables not considered as EEE, and non-electrical/electronic 
accessories). 

 

 

WEEE Collected from private households  

The WEEE Directive, in article 7º says that “from 2016, the minimum collection rate shall be 45 % 
calculated on the basis of the total weight of WEEE collected in accordance with Articles 5 and 6 in a 
given year in the Member State concerned, expressed as a percentage of the average weight of EEE 
placed on the market in the three preceding years in that Member State.” 

Doesn’t mention anymore that the collected WEEE should come from private households. 

We that being said to the 2017th data we consider WEEE collection from both sources, not having 
anymore the differentiation from private households and others.  

As for the report, like suggested by the Environment statistics, we only fill column H.  

With that being said, we gather the information for the collection of WEEE: 

1. WEEE collected through the national collective schemes, by category (source: Portuguese 
Environment Agency’s Integrated Register System  - SIRAPA);  

2. WEEE not assigned to the collective schemes although being collected by the waste 
treatment operators belonging to the collective schemes network, by European List of Waste 
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(ELW) (source: SIRAPA); 

3. WEEE collected by other waste treatment operators out of the collective schemes, by ELW 
(source: SIRAPA); 

4. WEEE exported to foreigner waste treatment operators, by ELW (source: Amber Listed 
Waste written notification procedures under Regulation 1013/2006); 

5. WEEE exported to foreigner waste treatment operators, by ELW (Green Listed Waste 
information procedure under Regulation 1013/2006); 

Notes:  

 The quantities collected out of the collective schemes are reported in SIRAPA by ELW code. 
For the purpose of integrating this amount in Table 1 of Edamis and due to the fact that EWC 
do not have a direct correspondence to the 10 WEEE categories, the methodology adopted 
consisted in allocating the total quantity proportionally to each category in the basis of its 
representation in the quantities collected through the collective schemes. 

 

 

WEEE Collected from other than private households  

 

Please check previous box 

 

 

WEEE Treated  

 

1. Reporting obligations of collective schemes (SIRAPA): identification of waste treatment 
operators and quantities (tonnes) of WEEE received for treatment, by category. 

2. Reporting obligations of waste treatment operators (SiliAmb): quantities of WEEE treated (by 
ELW), excluding the treatment operators that are a part of the collective scheme network, that 
are already included in point 1. 

3. Reporting obligations of WEEE producers (SiliAmb): quantities of WEEE sent for treatment 
outside the country. 

4. Information on shipments of WEEE (by EWC), including the identification of the notifier, 
quantities of WEEE shipped, destination country/facility, and treatment operation concerned. 

 

 

Recovery and Reuse and Recycling:  

Some countries reported difficulties to allocate the input to an incineration (or smelting process) to the 
(energy) recovery on the one hand and to (metal / inert) recycling on the other hand. Therefore it is of 
general interest how your country applies the distinction. 

 

1. Reporting obligations of collective schemes (SIRAPA): identification of waste treatment 
operators and the respective quantities of WEEE recycled/reused and recovered, by 
category; identification of entities reusing WEEE as whole appliance and the respective 
quantities reused, by category. 
 

2. Reporting obligations of waste treatment operators (SiliAmb): quantities of WEEE 
recycled/reused and recovered (by ELW) and the destination of the components resulting. 
 

3. The recovery and recycling/reuse rates are calculated on the basis of the total WEEE amount 
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that enters the treatment facilities and taking into account the weight of the output fractions 
sent for recovery or recycling/reuse. 
The difference between the total amount sent for treatment and the total amount collected is 
justified due to the quantities that were storage by operators from the previous year (around 
217 tones). 
 

4. For the quantities collected out of the collective schemes, an average efficiency rate achieved 
by the collective schemes was assumed. 

 

 

 

 

Section 2: Quality of information sources 

 

In principle the reporting shall cover the entire WEEE regardless the subsequent waste management. 
If the entire sector is not covered by the existing reporting scheme the countries should estimate the 
additional quantities and provide supporting documents for such estimates and state what measures 
are being taken to extent the coverage of the reporting scheme for the future.  

 

Does the information from the existing reporting scheme cover the entire sector?  

☒  Yes /  ☐  No 

 

Is there a relevant portion of WEEE collected and treated beyond the reporting scheme?  

☐  Yes /  ☒  No  

 

What portion is covered, or estimated to be covered, by the reporting scheme?  

In % 

 

 

If you apply estimations to cover the entire sector:  

 

It is important to note that our WEEE legislation foresees a specific report for all entities collecting 
WEEE (although it is not in place yet), in order to add an extra control to the system, avoid free-riders 
and assure that all the information on WEEE being separately collected and treated in Portugal is 
properly reported and accounted for.  

 

Some countries collect the data for other product categories. If so, please explain which product 
categories are applied in your country and how you divide these categories to the categories of 
Decision 2005/369/EC. 

 

N.A. 
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Please describe the validation process (how was the validity of the data established?). 

 

To assure the quality of the information on EEE put on market, the now new register entity makes 
cross check with the data that is also report by the collective schemes and also with the reports of 
other type of waste streams.  

Despite the work being done every year, some free-riders continue to exist on the market, although 
we have reasons to believe that they are mainly small companies thus representing a small market 
share in terms of weight of the EEE put on the market. 

In order to validate the data provided by the waste treatment operators, the collective schemes carry 
out regular tests at the treatment units to check and validate the results reported). Also, the collective 
schemes conduct annual audits on waste treatment operators through independent and certified 
entities, including the verification and validation of the information on mass balances (based on 
WEEELABEX standards).  

Also, Portugal established some new requirements to be implemented by all waste treatment 
operators that have permit to receive WEEE, that are now mandatory. Although the requirements are 
in force since the end of 2017, we expect for the operators, that don’t have conditions to implement 
WEEELABEX or CENELEC, for example, to collect WEEE in a more accurate way, with a view to try 
to end with WEEE mixed with scrap. The mentioned requirements are already implemented, but will 
influence 2018 data. 

Finally, APA performs periodic audits to the collective schemes and also assures the validation of the 
data reported in SIRAPA both by collective schemes and waste treatment operators. 
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Section 3: Export and import 

 

Describe actions undertaken by the Member State to avoid double counting of imported WEEE, which 
shall not be considered for figures for treatment, recovery respectively reuse and recycling in the 
importing country as stipulated in Article 2 (2) of the Commission Decision (2005/369/EC). 

 

Imported WEEE, as registered under Regulation (EC) n.º 1013/2006 (notification procedure and also 
“green listed” procedure), was not accounted for the results of collection or treatment, in order to 
avoid double counting (the amounts of WEEE imported were subtracted from the total handled by the 
respective importers). 

 

 

 

Describe any corrections to account for imports and exports for instance to consider private imports 
and exports or misleading declarations (used EEE instead of WEEE) or others? 

 

N.A. 
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Section 4: Specific Aspects 

These specific aspects are addressed in this methodology report to avoid clarification request 
frequently exchanged between Eurostat and the countries and to manage these aspects in a more 
formal way. 
 
 
Product category 4 (Consumer equipment and photovoltaic panels)1  

Please be aware that you should, by technical reasons of Eurostat’s EDAMIS webform, complete 
preferably the category 4a and 4b and keep the aggregate 4 empty (giving the flag M). If you are not 
able to distinguish the 4a and 4b please complete the cells for category 4 only (giving a flag M for 4a 
and 4b).  

Are you able to distinguish category 4a (Consumer equipment) and 4b (Photovoltaic panels) and did 
you report the two volumes accordingly.   

☐  Yes /  ☒  No 

 
 
Product category 5a (gas discharge lamps)2 

Is the quantity reported under product category 5a (gas discharge lamps) excluded in the quantity 
reported under product category 5 (lighting equipment)?  

☒  Yes /  ☐  No 

 

If mandatory information / data are missing, please give the reasons for these gaps and state what 
measures are being taken to overcome this situation. 

 

Although Portugal has the results for Photovoltaic panels in terms of put on the market, we have no 
distinguishing information in terms of treatment. As such we report the total value of the category 4. 

 

 

  

                                                      
1 According to the document “Guidance for the compilation of the data according to Commission Decision 2005/369/EC, rev 
May 2017” the quantity reported for the product category 4 (Consumer equipment and photovoltaic panels) shall be preferably 
reported separately for cat 4a (Consumer equipment) and 4b (Photovoltaic panels). 
2 According to the document “Guidance for the compilation of the data according to Commission Decision 2005/369/EC” the 

quantity reported for the product category 5 (lighting equipment) shall not include the quantities for the product category 5a (gas 
discharge lamps). 
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Do you observe any one of the following situations for your country? 
 

1. The difference between total waste per treatment operation as calculated by 
EDAMIS web form and data available to the Member State. 

☐  Yes /  ☒  No 

2. The quantity of WEEE collected is more than the quantity of EEE put on the 
market. 

☐  Yes /  ☒  No 

3. The quantity of WEEE treated is more than the quantity of WEEE collected. ☒  Yes /  ☐  No 

4. The quantity of WEEE recycled (including preparation for reuse) is more than 
the quantity of WEEE recovery (incl. preparation for reuse). 

☐  Yes /  ☒  No 

5. The Recycling rate (including preparation for reuse) exceeds 95%. ☐  Yes /  ☒  No 

6. The Recovery rate (including preparation for reuse) exceeds 99%. ☐  Yes /  ☒  No 

7. The quantity of EEE put on the market is less than 10 kg per inhabitant and 
year. 

☐  Yes /  ☒  No 

8. Break in time series (significant changes of the amounts reported over time) ☐  Yes /  ☒  No 

9. WEEE Collection rate is higher than 75% of what EEE POM or WEEE 
generated?  

☐  Yes /  ☒  No 

 
 
 

If the statement for one or more of the questions is yes, please give more details on the observation 
and reasoning accordingly. 
 

The difference between the total amount sent for treatment and the total amount collected is justified 
due to the quantities that were storage by operators from the previous year (around 217 tones). 
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Section 5: Other comments 

 

Please describe changed methodologies relative to the previous data delivered. 

 

 

N.A. 
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   Processo n.º AU/AF/10/16/AF 

 

Relatório n.º 361/AF/17 – Grau de implementação das Recomendações efetuadas à APA 

Recomendação Implementada/     

não implementada 

Fundamentos/Evidências/Observações 

 
1. Diligencie para que seja concluído 

e decidido de forma célere o 
procedimento de renovação das 
licenças das duas entidades 
gestoras (com referência à 
Conclusão 2).  

Recomendação 
Implementada 

AMB3E – Despacho n.º 5257/2018, de 25 de maio, 
válida até 31/12/2021 e  
ERP -  Despacho n.º 5258/2018, de 25 de maio, válida até 
31/12/2021 

2.  Operacionalize de imediato as 
competências que lhe foram 
cometidas pelo DL nº 71/2016, de 
4 de novembro, enquanto 
entidade sucessora do CCR (com 
referência à Conclusão 5). 

  

3.  Crie um sistema de controlo que 
evite o apuramento de dados por 
estimativa e identifique com 
precisão a origem 
(particulares/não particulares) 
dos REEE (com referência às 
Conclusões 14 e 22). 

  

4.  Determine que as metas de 
recolha e objetivos de valorização 
sejam estabelecidas por categoria 
de REEE, definidos nos 
normativos legais, e que o mesmo 
seja cumprido pelas EG (com 
referência à Conclusão 15). 

  

5.  Diligencie junto das EG para que 
estas recuperem as dívidas 
relativas ao pagamento das PF 
por parte dos produtores (com 
referência à Conclusão 18). 

  

6.  Continue a desenvolver esforços 
para que seja criado um 
mecanismo de controlo para 
verificação da situação financeira 
dos produtores, o qual impeça 
que um produtor se inscreva 
numa EG quando tem dívidas por 
liquidar noutra, o que poderá 
passar, eventualmente, pela 
caducidade automática do seu 
registo (com referência à 
Conclusão 18). 

  



   Processo n.º AU/AF/10/16/AF 

 

Relatório n.º 361/AF/17 – Grau de implementação das Recomendações efetuadas à APA 

Recomendação Implementada/     

não implementada 

Fundamentos/Evidências/Observações 

 

7. Elabore um plano e respetiva 
execução de auditorias nos 
termos do artigo 13.º do DL 
67/2014 (com referência à 
Conclusão 8). 

  

8. Reforce a sua atuação no que 
respeita à monitorização e 
acompanhamento dos dados 
indicados nos MIRR quer pelos 
produtores de EEE quer pelos 
operadores de gestão de resíduos 
REEE, efetuando o cruzamento 
com a informação prestada pelas 
EG ou outra fonte de informação 
(com referência às Conclusões 6, 

11 e 23). 

  

9. Reforce a sua atuação no que 
respeita ao cumprimento de 
obrigações impostas pelo 
DL 67/2014 (com referência à 
Conclusão 7). 

  

10. Diligencie para que as EG 
demonstrem efetivamente o 
cumprimento das despesas a 
afetar a “Investigação e 
Desenvolvimento” (com 
referência à Conclusão 17). 

  

11. Diligencie junto das EG para que 
sejam desencadeadas 
verificações sem aviso prévio 
para determinação do contínuo 
cumprimento das condições da 
norma WEEELABEX, sem 
prejuízo de outras auditorias de 
certificação nesse âmbito, as 
quais necessariamente carecem 
de aviso prévio (com referência 
à Conclusão 16). 

Recomendação 
Implementada 

Considerada como implementada face a à argumentação 
da APA de 26/07/2017 (ofício S041768-201707 DRES-
DFEMR) 

 

 



   Processo n.º AU/AF/10/16/AF 

 

Relatório n.º 361/AF/17 – Grau de implementação das Recomendações efetuadas à APA 

Recomendação Implementada/     

não implementada 

Fundamentos/Evidências/Observações 

 

12. Defina valores de referência para 
as CF a atribuir aos operadores de 
gestão de resíduos, que deverá 
ser harmonizada entre as EG para 
obviar infundadas variações 
contratuais. O cálculo desta CF 
deverá corresponder a uma 
percentagem do “ecovalor” 
correspondente aos EEE 
colocados no mercado (com 
referência à Conclusão 12). 

Recomendação 
Implementada 

Considerada como implementada face a à argumentação 
da APA de 26/07/2017 (ofício S041768-201707 DRES-
DFEMR) 

13. Diligencie junto das EG para que 
exista articulação e cooperação 
entre operadores e produtores 
com vista a otimizar o tratamento 
e a reutilização dos EEE no final do 
seu ciclo de vida (com referência 
à Conclusão 9). 

  

14. Reveja a fórmula de cálculo das PF 
para que o seu valor seja 
determinado, por categoria de 
REEE, com base nos valores reais 
de tratamento dos mesmos em 
€/kg (com referência à Conclusão 

20).  

  

15. Diligencie junto dos operadores 
para que os dados relativos à 
gestão dos REEE, por estes 
indicados, correspondam a 
valores reais e verificáveis, 
devendo, para o efeito, ser usada 
a mesma nomenclatura por todos 
os intervenientes (com referência 
à Conclusão 24). 

  

16. Crie uma plataforma única, a 
utilizar pela APA (em consonância 
com a orientação do DL 71/2016, 
de 4 de novembro) e pelas EG, 
para efeitos de validação dos 
valores de EEE colocados no 
mercado (com referência à 
Conclusões 6 e 11). 
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Informação n.º: I/08609/AF/17 

Processo n.º:  ADM/0057/18.8.AF 

 

 

ASSUNTO:  Grau da implementação de recomendações de acordo com comunicação da APA. 

Análise do cumprimento das recomendações expressas no Relatório n.º 361/AF/17. 

Proposta de seguimento. 
 

 
 

A implementação das recomendações foi comunicada por ofício da APA n.º 5041768-201707 – DRES-

DFMIR, de 26.07.2017 (E/8709/CGI/17). 

 

O relatório da auditoria no âmbito da Gestão de Fluxo de Resíduos de equipamentos Elétricos e Eletrónicos 

(REEE), foi homologado pelo Sr. Ministro do Ambiente em 24/02/2017 e foi remetido à APA em 01/03/2017. 

No relatório foram efetuadas 16 recomendações à APA das quais somente duas se encontram implementadas 

conforme análise do já referido ofício da APA n.º 5041768-201707, que se encontra patente no mapa anexo. 

Dada a recente homologação do relatório e, sendo curto o período decorrido para implementação das 

recomendações pela APA, propõe-se que no plano de atividades da IGAMAOT de 2019 seja prevista a 

realização de um Follow-up às recomendações formuladas. 

 
À Consideração Superior, 
 

O Inspetor,  
 

 
 

(António Morais) 
 

 
 

 

 

 

 

 Digitally signed by ANTÓNIO
MANUEL ANTUNES MORAIS
Date: 2018.01.29 17:17:55 GMT
Reason: Certificar
Location: Lisboa



Argumentação de 27.12.2016 Cumprimento das Recomendações 19.07.2017 follow up
nova 

auditoria
outra (identificar)

prazo para 

execução

1

Diligencie para que seja concluído e decidido de forma célere o
procedimento de renovação das licenças das duas entidades gestoras
(com referência à Conclusão 2). 

"A APA, I.P., conforme referido no ofício anterior, não decide sobre o processo de licenciamento.

Todavia clarifica-se que ambas as entidades gestoras apresentaram o requerimento para /renovação da licença, nos
termos e prazos previstos no Decreto-Lei n.º, de 7 de maio, que estabelece o novo regime jurídico da gestão de REEE,
adiante designado diploma REEE.

Os requerimentos foram analisados (I007272-201505-DRES.DFEMR e (I007276-201505 – DRES.DFEMR) e os projetos de
licença remetidos ao licenciador (S031649-201506-DRES e S031659-201506-DRES), tendo-se as seguintes interações
efetuado em maio de 2015.

Entretanto, por indicação do licenciador, aguardou-se a publicitação das licenças SIGRE para se proceder ao
alinhamento no contexto das matérias comuns de regulação".   

"Entre dezembro de 2016 a junho de 2017 realizaram-se novas interações tendo-se apresentado novos projetos de
licenças.

Contudo, e por paralelamente se ter elaborado o projeto de diploma UNILEX, projeto de consolidação da legislação em
matéria de gestão de fluxos específicos de resíduos, aprovado em Conselho de Ministros a 08.06.2017, o licenciador
decidiu aguardar a publicação deste para posteriormente de concluir a renovação das licenças das duas entidades
gestoras de modo a que estas estejam desde logo alinhadas com o regime legal.

Face ao exposto, esta Agência aguarda a publicação do referido diploma prevista para após outubro de 2017 uma vez que
decorrem os 90 dias da notificação à Comissão".

A legislação estabelece prazos para a promulgação das licenças os quais não são sistematicamente
cumpridos devido a diversas razões relativamente às quais a APA não pode excluir-se. Neste caso em
apreço decorreu mais um ano após emissão das recomendações da IGAMAOT sem que, conforme referido, 
os licenciamentos tenham sido concluídos.

A justificação apresentada da conclusão do processo da UNILEX afigura-se ser um processo independente
do licenciamento não sendo condicional na aprovação das licenças. Os ajustamentos das licenças que
decorram da publicação da UNILEX podem ser efetuados posteriormente pelos intervenientes.

Recomendação não implementada.

X -- -- 2019

2

Operacionalize de imediato as competências que lhe foram cometidas
pelo DL nº 71/2016, de 4 de novembro, enquanto entidade sucessora
do CCR (com referência à Conclusão 5).

"Encontra-se em desenvolvimento uma plataforma suportada pelo SILIAmb que permita a operacionalização das
competências e funções atribuídas À APA neste âmbito".

"Este desenvolvimento tem 4 fases, estando a primeira concluída, pelo que a 01.07.2017 foi implementado no SILIAmb o
Sistema de Registo de Embaladores, previsto no n.º 5 do artigo 10º-A do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, da
sua atual redação.

Esta legislação define que os embaladores, importadores de produtos embalados bem como os fornecedores de
embalagens de serviço (independentemente de utilizarem embalagens reutilizáveis ou não reutilizáveis, e de colocarem
no mercado produtos de grande consumo ou produtos industriais) devem registar o tipo de produtos (embalagens)
colocados no mercado. 

Assim desde 1 de julho de 2017 deve ser iniciado o registo:
Passo 1 - Registo SILIAmb (apenas para utilizadores que não tenham ainda credencias de acesso)
Passo 2 – Enquadramento de produtor/embalador
Nota: em 2017 apenas se encontra disponível o registo para o fluxo de embalagens. Para os restantes fluxos, o início do
registo está previsto para 01.01.2018. No que concerne aos EEE não faria sentido iniciar o registo a meio do ano uma vez
que as declarações tiveram lugar de janeiro a março de 2017 na ANREEE pelo que se estaria a duplicar o reporte.

De referir ainda que, em conformidade com o disposto do n.º 4 do artigo 16.º (Disposição transitória) do Decreto-Lei n.º
73/2011, de 17 e Junho, as licenças atribuídas às entidades de registo no âmbito dos Decretos-Leis n.os 230/2004, de 10
de dezembro, alterado pelo Decreto- Lei n.º 132/2010, de 17 de dezembro, e 6/2009, de 6 de janeiro, mantêm-se em
vigor até à entrada em funcionamento do registo efetuado na plataforma eletrónica, nos termos do disposto do artigo
45.º.

Face ao exposto, esta Agência já está a operacionalizar as competências em causa, tendo elaborado e colocado o
respetivo cronograma à consideração da tutela".

Constata-se a existência no sítio da internet da APA de um módulo do SILIAmb para inscrição dos
embaladores. De acordo com a APA o registo de produtores de EEE sobre o qual incidia esta
recomendação, está programada para ser iniciada em 01.01.2018. Torna-se necessário garantir que os
dados introduzidos garantam a fiabilidade dos dados desde início do processo.

É de sublinhar o atraso na implementação dos registos que foi previsto pela legislação em 2006 pelo que se 
aguardou 10 anos pela sua implementação. Tais atrasos prejudicam a credibilização das entidades
responsáveis bem como o conhecimento consequente sobre funcionamento do sistema.

Sem a informação relevante e confiável não é possível tomar decisões sobre o funcionamento do sistema o
que contribui ainda mais para a descrédito quanto à supervisão do sistema. 

Recomendação em curso . X -- -- 2019

3

Crie um sistema de controlo que evite o apuramento de dados por
estimativa e identifique com precisão a origem (particulares/não
particulares) dos REEE (com referência às Conclusões 14 e 22).

"Os dados dos REEE apresentados pela EG encontram-se desagregados por utilizadores particulares e utilizadores não
particulares.

Além dos dados remetidos pelas EG, esta Agência analisa o MIRR nomeadamente no que concerne à produção do REEE
e respetiva gestão (formulários B, C1 e C2). Uma vez que lhe é acometida a responsabilidade de reporte dos dados
comunitários da totalidade da gestão nacional deste fluxo assim como o acompanhamento das metas a nível nacional.

Salienta-se que a meta estabelecida na legislação para o período em causa diz respeito apenas ao universo de
utilizadores (peso/per capita ) pelo que não há impossibilidade de aferir o cumprimento das metas nacionais de recolha. 

"Artigo 5.º Metas nacionais de recolha
1 - Sem prejuízo da responsabilidade atribuída a outros intervenientes na recolha seletiva de REEE, os produtores,

individualmente ou através de entidade gestora licenciada nos termos do artigo 26.º, contribuem, nos termos a definir
nas autorizações dos sistemas individuais e nas licenças dos sistemas coletivos, para as seguintes metas individuais de
recolha: a) Até 31 de dezembro de 2015: pelo menos 4 quilogramas por habitante e por ano de REEE provenientes de
utilizadores particulares, ou a qualidade média de REEE recolhidos nos três anos anteriores, conforme o maior destes
valores10-12-2017; b) A partir de 2016: 45% do peso médio dos EEE colocados no mercado nos três anos anteriores,
considerando o peso total dos REEE recolhidos provenientes de utilizadores particulares e não particulares; [...]"
O ano de 2016 será o primeiro em que na monitorização da meta passa a existir a contabilização dos REEE produzidos
por particulares. A APA, I.P., está neste âmbito a proceder a uma análise com os vários stakeholders na qual se prevê
que resulte uma clarificação desta questão".

"A APA, I.P. continua neste âmbito a proceder a uma análise com vários stakeholders na qual se prevê que resulte uma
clarificação desta questão.

O registo de Produtores acima referido irá também evidenciar a colocação no mercado por tipo de produto e a que
mercado se destina.

Simultaneamente, os projetos de licença irão promover a desagregação desta informação".

O sistema de informação e controlo da APA é ineficaz. As informações existentes são as disponibilizadas
pelas EG e não estão validadas pela APA, não se podendo por isso considerar como oficiais os dados
existentes sobre o sistema de recolha e tratamento de REEE. 

Na sua resposta, a APA reconhece que a falta de informação é um ponto fraco do sistema e está a obviar
esforços para superar as seguintes deficiências:
 
a) Inexistência de um conhecimento fiável sobre as quantidades de EEE colocados no mercado e

 b) Ausência de valores oficiais sobre os REEE recolhidos. 

Logo, a aferição do cumprimento das metas é difícil ou mesmo impossível, uma vez que não existem
garantias plausíveis de que as metas nacionais de recolha, fixadas na legislação desde 1997, tenham sido
cumpridas.

Recomendação não implementada .

X -- -- 2019

4 Determine que as metas de recolha e objetivos de valorização sejam
estabelecidas por categoria de REEE, definidos nos normativos legais,
e que o mesmo seja cumprido pelas EG (com referência à Conclusão
15).

"Decorre da legislação e das licenças que entretanto vierem a ser concedidas". "Decorre da legislação e das licenças que entretanto vierem a ser concedidas.

Recomendação não aplicável a esta Agência".

Não colhe a resposta da APA: "Recomendação não aplicável a esta Agência", uma vez que a APA enquanto
entidade licenciadora deverá primar por harmonizar, emanar orientações e princípios segundo os quais se
deverão pautar as entidades que licencia sob pena de as mesmas não serem licenciadas ou ser lhes
retirado esse licenciamento.

A situação mantém-se pelo que reitera a recomendação no âmbito das competências atribuídas à APA.

Recomendação não implementada .

X -- -- 2019
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5

Diligencie junto das EG para que estas recuperem as dívidas relativas 
ao pagamento das PF por parte dos produtores (com referência à 
Conclusão 18).

"A APA tem insistido esta questão como se verifica nas recomendações emanadas aquando a análise dos RAA de cada
EG. O apoio das entidades fiscalizadoras e inspetivas neste âmbito seria útil".

"Reforça-se que a APA tem insistido nesta questão como se verifica nas recomendações emanadas aquando a análise dos
RAA de cada EG. O apoio das entidades fiscalizadoras e inspetivas neste âmbito seria útil".

Reitera-se a recomendação no âmbito das competências atribuídas à APA, a qual não pode demitir-se das
suas atribuições e responsabilidades enquanto entidade licenciadora quer de entidades gestoras quer de
entidades de registo, designadamente de produtores.

Neste contexto, a APA deve: 

a) Diligenciar o apoio das entidades fiscalizadoras para obter informações que necessita. Pode ser através
do ao acesso aos respetivos sistemas de informação ou através de reuniões pontuais ou outra metodologia
escolhida pela APA tendo em conta um custo/benefício aceitável.

b) Reunir-se também com as EG para avaliação da extensão do problema e as consequências sobre o
sistema e procurarem uma solução concertada. Deve solicitar o apoio das entidades fiscalizadoras
conforme refere. 

Deve ter em conta a previsão do artigo 45.º do DL 67/2014 quanto ao dever de colaboração, que a seguir
se transcreve:
"1 - A APA, I. P., a DGAE e as entidades fiscalizadoras devem cooperar entre si de modo a assegurarem a
aplicação do presente decreto-lei, nomeadamente, através da cooperação técnica e da troca de
informações. 
2 - A colaboração prevista no número anterior visa assegurar o controlo integrado e a monitorização das
atividades desenvolvidas no âmbito do presente decreto-lei, alargando-se o dever de colaboração às
demais entidades públicas intervenientes, designadamente aos organismos competentes das Regiões
Autónomas.”
Recomendação não implementada .

X -- -- 2019

6

Crie um mecanismo de controlo para verificação da situação
financeira dos produtores, o qual impeça que um produtor se inscreva
numa EG quando tem dívidas por liquidar noutra, o que poderá
passar, eventualmente, pela caducidade automática do seu registo
(com referência à Conclusão 18).

"A APA propôs oportunamente a utilização de um sistema em que quando uma empresa tem dividas e sai de uma EG
não possa ser aceite por outras EG encontrando-se desta forma ilegal. Neste ponto é necessário uma pronta intervenção
das entidades fiscalizadoras e inspetivas uma vez que existe regime sancionatório em vigor. Esta articulação com as
entidades inspetivas para efetivação da proposta da APA tem-se revelado difícil.

Artigo 7.º Proibição de colocação e disponibilização no mercado 1 – É proibida a colocação no mercado de EEE quando:
a) o produtor não se encontre devidamente registado; b) O produtor não tenha, para a categoria de EEE em concreto,
um sistema individual autorizado e não tenha transferido a responsabilidade pela gestão dos REEE para uma entidade
gestora do sistema coletivo.”
Artigo 42.º Outras contraordenações
1- Sem prejuízo das contraordenações ambientais previstas no artigo anterior, constitui contraordenação, nos termos
do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, alterado pelos Decretos- Leis n.os 356/89, de 17 de outubro, 244/95, de
14 de setembro, e 323/2001, de 17 de dezembro, e pela Lei n.º 109/2001, de 24 de dezembro, punível com coima de
EUR 1 250,00 a EUR 3 740,00 ou de EUR 2 500,00 a EUR 44 890,00, consoante o agente seja pessoa singular ou coletiva:
a) a violação da proibição ou disponibilização no mercado EEE, nos termos do artigo 7.º; […].
2- De acordo com o artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 67/2014, a fiscalização do cumprimento das disposições cabe, no
âmbito das respetivas competências, à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território (IGAMAOT), à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), à Autoridade Tributária e Aduaneira
(AT) e ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana (SEPNA)."

"Esta Agência mantem a argumentação anterior, acrescentando que aquando a efetiva operacionalização do Registo de
Produtores os motivos de desassociação de um Produtor a uma EG serão conhecidos.

As entidades inspetivas terão acesso ao módulo Registo de Produtores".

De acordo com o referido, a APA prevê a concretização do sistema de informação e controlo que irá
permitir assegurar um conjunto de mecanismos de monitorização do sistema no qual se inclui a presente
recomendação.

Desconhece-se qual a data para disponibilização do módulo "Registo de Produtores" às entidades
inspetivas bem como as respetivas funcionalidades.

Recomendação não implementada .

X -- -- 2019

7

Elabore um plano e respetiva execução de auditorias nos termos do
artigo 13.º do DL 67/2014 (com referência à Conclusão 8).

"Esta agência encontra-se a preparar um plano de implementação do previsto no artigo 13.º." "Em março de 2017 foram publicados no sítio da internet desta agência os Requisitos Mínimos de Qualidade e Eficiência a
cumprir pelos operadores de tratamento de resíduos no Contexto dos REEE, estabelecidos pela APA, I.P. conforme o
artigo 13º do Decreto-Lei n.º 67/2014, de 2014.

Desde de dezembro de 2016 que se diligencia em articulação coma tutela e com as CCDR a operacionalização destes
requisitos.

Dia 25.07.2017 irá realizar uma sessão de esclarecimento para apoio à verificação dos critérios de qualificação
estabelecidos".

A APA deve assumir um papel mais ativo nesta matéria de forma a: 

a) Promover, por conta própria ações inspetivas.

b) Congregar e analisar as ações efetuadas por outras entidades referidas designadamente Inspeção-Geral
da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território (IGAMAOT), à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), à
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda
Nacional Republicana (SEPNA);

c) Agenciar junto das referidas entidades inspetivas a criação de programas de inspeções preventivas,
detetivas e corretivas;

d) Através da análise dos controlos efetuados, detetar disfuncionalidades do sistema e coordenar e
promover as melhorias que considere adequadas para o ótimo funcionamento sistemas.

Recomendação não implementada .

X -- -- 2019
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8

Reforce a sua atuação no que respeita à monitorização e
acompanhamento dos dados indicados nos MIRR quer pelos
produtores de EEE quer pelos operadores de gestão de
resíduos REEE, efetuando o cruzamento com a informação
prestada pelas EG ou outra fonte de informação (com
referência às Conclusões 6, 11 e 23).

"Entende-se que o proposto nos novos projetos de licença irá permitir concretizar as recomendações identificadas.

Não obstante referir que o previsto na recomendação 8 é já pratica comum da APA. Além da informação estatística que
está disponível no portal da Agência existe o reporte comunitário no cumprimento do qual nos compete proceder
concomitantemente à análise do MIRR.

Referir no entanto que os produtores de EEE não registam dados no MIRR uma vez que a vocação deste mapa de registo
de resíduos é a rastreabilidade do resíduo desde a sua produção ao seu destino final".

"O previsto na recomendação 8 é já prática comum da APA". Acolhe-se a observação da APA de que "os produtores de EEE não registam dados no MIRR". Considera-se,
contudo que a APA deve assegurar a existência de um sistema de informação e controlo que sejam fiáveis.
Os MIRR não são fiáveis pois contém muitos erros.
Assim a monitorização e acompanhamento deve encontrar-se suportado nas seguintes exigências:

a) A informação sobre o sistema (quer seja obtida através dos MIRR já existente ou de outra fonte de
informação), deve ser credível;

b) A informação sobre o sistema é essencial para o trabalho da APA pois deve permitir detetar e
fundamentar a sua tomada de eventuais medidas corretivas e decisões desta Agência;

c) Deve igualmente facilitar as ações inspetivas das autoridades de controlo e fiscalização sobre os
operadores.

Recomendação não implementada .

X -- -- 2019

9

Reforce a sua atuação no que respeita ao cumprimento de obrigações
impostas pelo DL 67/2014 (com referência à Conclusão 7).

"Ver comentário à conclusão 7". "O acompanhamento da atividade desenvolvida pelas EG, nomeadamente através da análise crítica dos Relatórios Anuais
de Atividade e do SIRAPA, é efetivado como anteriormente referido e pode ser evidenciado caso se entenda necessário.

A atuação desta Agência é continua e face ao exposto, considera-se que esta recomendação não carece de um plano de
implementação nem de ações extra".

As situações detetadas evidenciam a ausência de acompanhamento ou um acompanhamento deficiente
da APA à atividade desenvolvida pelas EG e respetiva monitorização. Reforça-se o seguinte:

a) as análises de conteúdo dos relatórios devem ser efetuadas nos prazos estabelecidos legalmente e ter
alcance e profundidade. A própria imagem da APA fica afetada caso os prazos não sejam observados;

b) devem ser retiradas todas as ilações úteis quanto à atuação da EG e ao funcionamento do sistema;

c) A dinâmica do sistema pode ser avaliada através dos sucessivos RAA de vários anos;

d) Os RAA permitem avaliar impactos de medidas tomadas que eventualmente necessitem de ser
melhoradas ou corrigidas.

Recomendação não implementada .

X -- -- 2019

10

Diligencie para que as EG demonstrem efetivamente o cumprimento
das despesas a afetar a “Investigação e Desenvolvimento” (com
referência à Conclusão 17).

"Entende-se que o proposto nos projetos de  novas licenças irá permitir concretizar as recomendações identificadas". "Reitera-se a argumentação oportunamente veiculada.

A conclusão do procedimento de renovação das licenças não depende desta Agência".

O cumprimento das exigências relacionadas com a I&D não depende apenas da sua menção na licença;
deve ser avaliado o seu cumprimento adequado nas duas vertentes quantitativa e qualitativa da seguinte
forma:

a) O montante despendido e conteúdo da I&D desenvolvida deve estar em conformidade com o previsto
no enquadramento legal;

b) Estimular o sistema de Investigação científica e tecnológica nacional, designadamente, as Universidades;

c) Relevância para a contribuição da redução da perigosidade dos REEE e facilidade de reciclagem;

d) Difusão e absorção pelos intervenientes dos conhecimentos gerados;

e) Notificação à EG de medidas corretivas a tomar no caso da I&D não ser considerada adequada e
relevante. 

Recomendação não implementada .

X -- -- 2019

11

Diligencie junto das EG para que sejam desencadeadas verificações
sem aviso prévio para determinação do contínuo cumprimento das
condições da norma WEEELABEX, sem prejuízo de outras auditorias
de certificação nesse âmbito, as quais necessariamente carecem de
aviso prévio (com referência à Conclusão 16).

"As verificações no âmbito das acreditações WEEELABEX não constituem uma inspeção mas sim uma auditoria que
pressupõe sempre a sua comunicação prévia.

Reforça-se que as acreditações WEEELABEX são ainda voluntárias.

Os projetos de novas licenças irão prever auditorias e regular o seu funcionamento".

"Reitera-se argumentação oportunamente veiculada". Conclui-se que as auditorias WEEELABEX são auditorias específicas de controlo de qualidade e de
certificação fora da esfera de competência das autoridades portuguesas. A APA deve prever e promover a
realização de ações inspetivas aos intervenientes do sistema, designadamente os OGR, sem pré-aviso, que
assegurem que as qualificações decorrentes da WEEELABEX ou de outras pré-requisitos e condições sejam
liminarmente cumpridas.

Atenta a argumentação da APA considera-se como implementada a presente recomendação, uma vez que
extravasa as suas atribuições.

Recomendação implementada.

-- -- -- 2019

12

Defina valores de referência para as CF a atribuir aos operadores de
gestão de resíduos, que deverá ser harmonizada entre as EG para
obviar infundadas variações contratuais. O cálculo desta CF deverá
corresponder a uma percentagem do “ecovalor” correspondente aos
EEE colocados no mercado (com referência à Conclusão 12).

"As entidades em apreço encontram-se em concorrência no mercado. A esta Agência foram veiculadas recomendações
claras por parte da autoridade da concorrência sobre os graus de liberdade necessários existir para uma saudável
concorrência sendo que a regulação de preços constitui uma prática desaconselhada".

"Reitera-se argumentação oportunamente veiculada". As EG funcionam em concorrência de mercado e estabelecem entre si os valores que acordarem como
aceitáveis pelo que se considera a intervenção da APA suficiente nesta matéria.

Recomendação implementada .
-- -- -- 2019
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13

Diligencie junto das EG para que exista articulação e cooperação entre
operadores e produtores com vista a otimizar o tratamento e a
reutilização dos EEE no final do seu ciclo de vida (com referência à
Conclusão 9).

"Entende-se que o proposto nos projetos das novas licenças irão permitir concretizar a recomendação em apreço". "Reitera-se argumentação oportunamente veiculada.

A conclusão do procedimento de renovação das licenças não depende desta Agência".

Enquanto autoridade nacional dos resíduos, a APA desempenha um papel fulcral na concessão das licenças
de todos os intervenientes. Não obstante as suas atribuições em matéria licenciamento, compete-lhe ainda
receber, avaliar e instruir as candidaturas e apresentar o seu parecer superiormente. 

A recomendação formulada pretende que a APA promova a existência de cooperação entre os produtores
e operadores com vista a utilizarem materiais recicláveis ou indicarem quais os materiais que um produto
EEE contenha, a fim de facilitar a sua recuperação e tratamento, tal como a legislação comunitária e
nacional prevê. 

A renovação das licenças não é a melhor forma de atingir os objetivos mínimos de valorização e de cumprir
o artigo 4.º do DL 67/2014 sobre os "Princípios de conceção" designadamente:
" 1 - Os EEE devem ser concebidos de forma a facilitar o desmantelamento e a valorização dos REEE, seus
componentes e materiais, e a não impedir, através de características de conceção ou processos de fabrico
específicos, a sua reutilização, salvo se essas características ou processos de fabrico apresentarem
vantagens de maior relevo, designadamente, no que respeita à proteção do ambiente e ou aos requisitos
de segurança. 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, os produtores devem nomeadamente cooperar com os
operadores de instalações de reciclagem e aplicar os requisitos de conceção ecológica previstos no Decreto-
Lei n.º 12/2011, de 24 de janeiro, que facilitem a reutilização e o tratamento de REEE".
Recomendação não implementada .

X -- -- 2019

14

Reveja a fórmula de cálculo das PF para que o seu valor seja
determinado, por categoria de REEE, com base nos valores reais de
tratamento dos mesmos em €/kg (com referência à Conclusão 20). 

"Julga-se que esta recomendação já se encontra concretizada pois foi com este o objetivo da legislação quando
preconiza uma fórmula de cálculo para as prestações financeiras. Também os projetos de novas licenças permitirão
regular este procedimento".

"Reitera-se argumentação oportunamente veiculada". A resposta da APA fundamenta a determinação dos valores da PF na emissão das novas licenças que,
contudo, não podem ser solução para todos os problemas do sistema. Os condicionalismos impostos pelas
licenças devem ser posteriormente verificados quanto ao seu cumprimento bem como ser objeto de
monitorização dinâmica e evolutiva uma vez que as condições reais em que os OGR operam sofrem
alterações técnicas e económicas que não podem aguardar pela emissão de novas licenças. Requerem uma
monitorização frequente.

A resposta da APA relativamente a esta recomendação não é adequada pelo que considera que esta
Recomendação não foi implementada .

X -- -- 2019

15

Diligencie junto dos operadores para que os dados relativos à gestão
dos REEE, por estes indicados, correspondam a valores reais e
verificáveis, devendo, para o efeito, ser usada a mesma nomenclatura
por todos os intervenientes (com referência à Conclusão 24).

"A APA tem investido em comunicação e sensibilização nesta área.

Entende-se que o proposto nos projetos de novas licenças irão contribuir para o cumprimento de recomendação em
apreço".

"Reitera-se argumentação oportunamente veiculada". Tal como na recomendação anterior, a APA fundamenta a sua resposta nas novas licenças, o que não
corresponde à recomendação sobre a uniformização da categorização de REEE que facilite uma melhor
avaliação da fórmula de cálculo das PF. 

A resposta é insuficiente para avaliar o que a APA pretende fazer relativamente a esta matéria. O
estabelecimento das PF é primordial para a sustentabilidade financeira do sistema.

Recomendação não implementada .

X -- -- 2019

16

Crie uma plataforma única, a utilizar pela APA (em consonância com a
orientação do DL 71/2016, de 4 de novembro) e pelas EG, para efeitos
de validação dos valores de EEE colocados no mercado (com
referência à Conclusões 6 e 11).

"Processo em curso conforme referido acima no n.º 2 do parágrafo 215." "Vide  comentário à recomendação 2.

A plataforma está em desenvolvimento, algumas fases já estão operacionais".

Considera-se que a presente recomendação radica na implementação do sistema Siliamb, já expressa na
recomendação 2, pelo que se considera que a mesma não se encontra implementada .

X -- -- 2019
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