
Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459
Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/

1

                                                             Grupo Parlamentar

APRECIAÇÃO PARLAMENTAR N.º 38/XIV/2.ª

DECRETO-LEI N.º 102-D/2020, DE 10 DE DEZEMBRO, “APROVA O 

REGIME GERAL DA GESTÃO DE RESÍDUOS, O REGIME JURÍDICO DA 

DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO E ALTERA O REGIME DA 

GESTÃO DE FLUXOS ESPECÍFICOS DE RESÍDUOS, TRANSPONDO AS 

DIRETIVAS (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 E 2018/852”

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO

"Artigo 4.º

[…]

[…]:

«Artigo 5.º

[…]

1 – Nos fluxos específicos geridos segundo o regime da responsabilidade 

alargada do produtor, é atribuída totalmente ao produtor do produto, ao 

embalador e ao fornecedor de embalagens de serviço a responsabilidade 

financeira ou financeira e operacional da gestão da fase do ciclo de vida dos 

produtos quando estes atingem o seu fim de vida e se tornam resíduos, nos 

termos definidos no presente decreto-lei.

2 – […].
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3 – […].

Artigo 7.º

[…]

1 – […].

2 – Com exceção das embalagens referidas no n.º 2 do artigo 22.º, só podem ser 

colocados e disponibilizados no mercado nacional os produtos cujos 

produtores, embaladores ou fornecedores de embalagens de serviço, 

conforme aplicável, tenham adotado um dos sistemas previstos no número 

anterior.

3 – […].

Artigo 12.º

[…]

1 – […]:

a)[…];

b)[…];

c)[…];

d)[…];

e)[…];

f)[…];

g)[…];

h)   Despender anualmente uma verba em ações de sensibilização, 

comunicação e educação, em projetos de investigação e 
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desenvolvimento, e em ações de reutilização e preparação para 

reutilização, correspondente a uma percentagem dos rendimentos 

provenientes das prestações financeiras orçamentadas para esse 

ano;

i)[…];

j)[…];

k)[…];

l)[…];

m)[…];

n)[…];

o)[…];

p)[…].

2 – […].

3 – […].

4 – [NOVO] Parte da verba a despender em ações de reutilização e preparação 

para reutilização referida na alínea h) do n.º 1 é destinada, até um máximo 

de 10 %, a ações de reutilização e preparação para reutilização concertadas 

entre as entidades gestoras do mesmo fluxo específico de resíduos e 

aprovadas pela DGAE e pela APA, I. P., nos termos a definir nas respetivas 

licenças.

5 – [Anterior número 4].

6 – [Anterior número 5].

7 – [NOVO] A APA, I. P., e a DGAE apresentar às tutelas, até 31 de dezembro de 

2021, uma proposta de legislação para integrar os fluxos dos resíduos 

têxteis, dos RCD e dos óleos alimentares usados em sistemas de 

responsabilidade alargada do produtor.
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8 – [NOVO] Os sistemas de responsabilidade alargada do produtor do número 

anterior entram em funcionamento até 1 de janeiro de 2023.

Artigo 23.º

[…]

1 – […].

2 – […].

3 – […].

4 – […].

5 – [Revogado].

6 – […].

7 – […].

8 – […].

9 – […].

10 – […].

11 – […].

12 – […].

13 – […].

14 – […].

15 – […].

16 – Em linha com as melhores práticas a nível internacional e no sentido de 

melhorar o desempenho ambiental dos sistemas de reutilização de 

embalagens, os produtores de um mesmo setor organizam-se para criar um 
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sistema de embalagens normalizadas.

17 – [NOVO] Até 2030, 30 % das embalagens colocadas anualmente no 

mercado, independentemente do material em que são produzidas, são 

reutilizáveis.

Artigo 23.º-B

[…]

1 – As grandes superfícies comerciais destinam, até 1 de janeiro de 2023, áreas 

devidamente assinaladas dedicadas ao comércio de bebidas em embalagens 

reutilizáveis e de produtos a granel.

2 – [NOVO] Nas grandes superfícies comerciais as bebidas disponibilizadas em 

embalagens não reutilizáveis são também disponibilizadas em embalagens 

reutilizáveis.

3 – [NOVO] Nas áreas de venda de produtos a granel o consumidor tem o 

direito a usar as suas próprias embalagens, desde que adequadas para o 

armazenamento e o transporte do produto.

Artigo 25.º

[…]

1 – […].

2 – […].

3 – […].

4 – Sem prejuízo do disposto no número anterior e com o objetivo de evitar a 

colocação no mercado de embalagens supérfluas, é proibida a 

disponibilização gratuita de sacos com ou sem pega, incluindo bolsas e 

cartuchos, feitos de qualquer material, que são destinados a enchimento no 
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ponto de venda para acondicionamento ou transporte de produtos para ou

pelo consumidor, bem como os que se destinam a enchimento no ponto de 

venda de produtos a granel, salvo para acondicionamento de produtos 

frescos de origem animal.

Artigo 44.º

[…]

1 – […].

2 – […].

3 – [Revogado].»

Artigo 5.º

[...]

[…]:

«Artigo 25.º-A

[…]

1 – […].

2 – A partir de 1 de janeiro de 2023, os distribuidores e retalhistas que 

comercializem bebidas refrigerantes, sumos, cervejas, vinhos de mesa e 

águas minerais naturais, de nascentes ou outras águas embaladas, 

acondicionados em embalagens primárias não reutilizáveis são obrigados a 

disponibilizar esses mesmos produtos no mesmo formato ou capacidade

em embalagens primárias reutilizáveis.

3 – […].

4 – […].
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5 – Nos estabelecimentos do setor HORECA, é obrigatório manter à disposição 

dos clientes um recipiente com água da torneira e copos higienizados para 

consumo no local, de forma gratuita.

Artigo 25.º-B

[…]

1 – […].

2 – […].

3 – [NOVO] A partir de 1 de janeiro de 2023, os estabelecimentos que forneçam 

refeições prontas a consumir em regime de pronto a comer e levar 

disponibilizam recipientes reutilizáveis, inseridos num sistema de depósito 

comum a esses estabelecimentos.

4 – As obrigações previstas nos n.os 1 e 2 aplicam-se igualmente aos 

estabelecimentos de comércio a retalho que comercializam produtos a 

granel.

5 – [Anterior número 4].

Artigo 29.º-A

[…]

1 – [Revogado].

2 – São aplicadas as seguintes metas de gestão de embalagens de bebidas:

a)   Até 1 de janeiro de 2025, pelo menos 30 % do volume anual de 

bebidas colocado no mercado deve ser embalado em embalagens 

reutilizáveis;

b)  Até 1 de janeiro de 2030, pelo menos 70 % do volume anual de 
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bebidas colocado no mercado deve ser embalado em embalagens 

reutilizáveis.

3 – [Revogado].

4 – Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e do 

ambiente criam, por portaria, um mecanismo de acompanhamento das 

metas previstas no número anterior e as penalizações associadas em caso 

de incumprimento.

5 – […].

6 – […].

7 – As metas estabelecidas no presente artigo podem ser antecipadas sempre 

que se considere necessário com base em razões tecnológicas ou de 

mercado, ou ainda em resultado da evolução do direito da União Europeia.»

Anexo I

[…]

Título II

[…]

Artigo 19.º

[…]

1 – […].

2 – [NOVO] Os planos de gestão de resíduos de nível nacional e respetivos 

programas de prevenção com horizontes temporais de cinco ou mais anos 

são avaliados e, se necessário, revistos, pelo menos duas vezes atingido o 
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ponto médio do horizonte temporal do plano ou programa.

3 – Os planos municipais, intermunicipais e multimunicipais de ação são 

avaliados e, se necessário, revistos no prazo máximo de um ano a contar da 

aprovação da revisão do plano nacional para os resíduos urbanos.

4 – [NOVO] Os resultados das avaliações e revisões dos planos e programas dos 

números anteriores são divulgados ao público no prazo máximo de três 

meses a contar da avaliação ou da aprovação da revisão do plano ou 

programa.

Artigo 27.º

[…]

1 – […].

a) […];

b) A partir da data de entrada em vigor do presente regime, um 

aumento mínimo para 70 %, em peso, relativamente à preparação 

para a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização 

material, excluindo operações de enchimento que utilizem resíduos 

como substituto de outros materiais, de RCD não perigosos, com

exclusão dos materiais naturais definidos na categoria 17 05 04 da 

LER;

c) […];

d) […];

e)  […];

2 – […].

3 – […].

4 – […].
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5 – […].

6 – A contribuição da preparação para reutilização prevista nas alíneas c), d) e 

e) do n.º 1 para a concretização da meta pode ser revista, no sentido do seu 

aumento, no âmbito do processo de monitorização do Plano Nacional de 

Gestão de Resíduos Urbanos se as características dos resíduos à data

permitirem o alcance das taxas definidas.

Artigo 36.º

[…]

1 – […].

2 – […].

3 – […].

4 – […].

5 – […].

6 – As entidades referidas no n.º 2 integram os custos da recolha seletiva nas 

tarifas a aplicar aos produtores de resíduos urbanos ou aos utilizadores do 

sistema.

7 – […].

8 – […].

9 – […].

10 – […].

11 – […].
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Artigo 46.º

[…]

1 – […].

2 – […].

3 – Os sistemas municipais ou multimunicipais de gestão de resíduos urbanos 

cobram uma tarifa que não deve ser superior aos custos globais de 

operação do serviço referido no n.º 1, devendo a mesma assentar nos 

princípios constantes no n.º 2 do artigo 106.º

4 – […].

5 – […].

6 – […].

7 – [NOVO] Deve ser implementada legislação e regulamentação no sentido de 

reduzir a produção de resíduos na origem e de garantir uma maior 

valorização dos mesmos.

Título IV

[…]

Artigo 106.º

[…]

1 – […].

2 – […].

a) […];

b)  Princípio da promoção da universalidade, da igualdade de acesso e 
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da coesão territorial;

c) […];

d)  Princípio da garantia de uma tarifa global que não é superior aos 

custos globais de operação do serviço;

e) […];

f)  Princípio da responsabilização das empresas produtoras e 

distribuidoras;

g) [NOVO] Princípio da responsabilização do estado, das autarquias e 

das entidades gestoras de resíduos;

h) [Anterior alínea g];

i) [Anterior alínea h];

j) [Anterior alínea i];

k) [Anterior alínea j].

3 – Sem prejuízo do disposto nos diplomas que disciplinam o regime jurídico de 

cada um dos serviços de gestão de resíduos urbanos, a tarifa não pode ser 

superior aos custos dos serviços em cenário de eficiência, e deve assegurar

a proteção dos interesses dos utilizadores e a qualidade do serviço.

4 – […].

5 – [NOVO] O Ministério do Ambiente cria mecanismos de apoio à tarifa em 

municípios com baixa densidade territorial para compensar os custos de 

operação mais elevada e garantir o princípio da coesão territorial e 

igualdade dos cidadãos perante o serviço público.
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Artigo 107.º

[…]

1 – Os municípios devem cobrar ao utilizador final uma tarifa pelo serviço de 

gestão de resíduos urbanos prestado de forma a que a mesma não seja 

superior aos custos globais de operação do serviço.

2 – […].

3 – […].

4 – […].

[NOVO]

Artigo 107.º-A

Tarifa social automatizada nos resíduos urbanos

1 – A atribuição da tarifa social ao cliente final do fornecimento dos serviços de 

resíduos urbanos é automática, não carecendo de pedido ou requerimento 

dos interessados.

2 – Compete à Câmara Municipal promover a instrução e decidir a atribuição da 

tarifa social após deliberação a que se refere o artigo 3.º.

3 – Os municípios aderentes solicitam e obtêm a informação sobre a 

elegibilidade dos potenciais beneficiários, mediante o número de 

identificação fiscal do titular do contrato e do código do local de consumo, 

através da Direção-Geral das Autarquias Locais, que para este efeito 

consulta os serviços competentes da Segurança Social e da Autoridade 

Tributária e Aduaneira.

4 – A tarifa social é calculada mediante a aplicação de um desconto e ou de 

isenção de tarifas.

5 – O Governo regulamenta, até 31 de dezembro de 2021, em diploma próprio o 



Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459
Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/

14

disposto no presente artigo.

Artigo 110.º

[…]

1 – […].

2 – […].

3 – A TGR não é repercutida na tarifa aos clientes domésticos, sendo 

repercutida na restante cadeia de valor da gestão de resíduos.

4 – […].

Artigo 111.º

[…]

1 – […]:

a)   […];

b)   […];

c)   20 % do valor da TGR definida no artigo anterior, com um acréscimo 

de 5% ao ano até atingir 50 %, por cada tonelada de resíduos que 

sejam submetidos à operação de valorização energética operação de 

valorização R 1;

2 – […].

3 – No caso dos aterros para resíduos não perigosos, o valor da TGR previsto na 

alínea a) do n.º 1 é agravado, relativamente às quantidades de resíduos 

adequados para reciclagem ou outra valorização material, nos seguintes 

termos:
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a) […];

b) […];

c) […].

4 – […].

5 – […].

6 – […].

7 – […].

8 – […].

9 – […].

10 – […].

11 – […].

12 – […].

13 – […].

14 – […].

15 – […].

16 – […].

Artigo 114.º

[…]

1 – […]:

a) […];

b) […];
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c) […];

d) 30 % a favor da entidade licenciadora da operação de gestão de 

resíduos em causa, com decréscimo de 2,5 % por ano até atingir 

20%;

e) 30 % a favor dos municípios, com um acréscimo de 5 % por ano até 

atingir 50 %, nos termos do artigo seguinte;

f) 30 % a favor da ANR, com decréscimo de 2,5% por ano até atingir 

20%.

2 – […].

3 – […].

4 – […].

Artigo 115º

[…]

1 – As receitas referidas na alínea e) do n.º 1 do artigo anterior são transferidas 

para o Fundo Ambiental para efeitos da sua aplicação em projetos na área 

dos resíduos e da economia circular, designadamente em projetos de 

recolha seletiva porta-a-porta, de compostagem comunitária e iniciativas 

que comprovadamente promovam a reutilização.

2 – […].

3 – […].”

Assembleia da República, 25 de março de 2021.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,
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