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Síntese 
I Em janeiro de 2018, a Comissão Europeia aprovou uma estratégia para os plásticos 
no âmbito da transição para uma economia mais circular e como contributo para 
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Esta 
estratégia propõe medidas destinadas a melhorar a reciclabilidade, a recolha, a 
triagem, a reciclagem e o conteúdo reciclado dos produtos de plástico. Na atualização 
de 2018 da Diretiva Embalagens e Resíduos de Embalagens, foram fixados novos 
objetivos em matéria de reciclagem de embalagens de plástico em 2025 (50%) e 2030 
(55%). A concretização destes objetivos contribuiria para alcançar os objetivos da UE 
em matéria de economia circular. As novas regras mais rigorosas de comunicação de 
informações levarão provavelmente à diminuição da taxa média comunicada de 
reciclagem de embalagens de plástico na UE, o que, na estimativa das fontes da 
indústria, poderá significar uma diminuição de 41% para 29-32%. 

II Uma vez que a adoção da estratégia é recente, não é possível avaliar o seu impacto 
neste momento. Por conseguinte, o Tribunal analisou a intervenção da UE para dar 
resposta aos resíduos de plástico, incidindo em especial nos resíduos de embalagens 
de plástico, dado que estes representam a maior parte dos resíduos de plástico (61%). 
O presente documento não é um relatório de auditoria, mas antes uma análise 
baseada sobretudo em informações disponíveis ao público e em elementos recolhidos 
especificamente para este fim. 

III A análise centra-se: 

o na conceção das embalagens, que é fundamental para a reciclabilidade das 
embalagens de plástico; 

o nos regimes de responsabilidade alargada do produtor, que criam um quadro 
regulamentar e de financiamento para a gestão dos resíduos de embalagens de 
plástico; 

o na comunicação de dados sobre reciclagem, cuja fiabilidade é crucial para medir 
os progressos da UE na realização dos seus objetivos de reciclagem de resíduos de 
embalagens de plástico; 

o nas transferências de resíduos de embalagens de plástico para países terceiros, 
que representam um terço da taxa comunicada de reciclagem de embalagens de 
plástico na UE; 

o no tráfico de resíduos, um domínio da criminalidade em que existem desafios que 
têm impacto também na gestão dos resíduos de embalagens de plástico. 
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IV O Tribunal apresenta os quadros da UE para a gestão dos resíduos de plástico nos 
setores automóvel, eletrónico, agrícola e da construção, que em conjunto representam 
22% dos resíduos de plástico produzidos na União. Considera também os instrumentos 
de financiamento da UE disponíveis para apoiar os esforços dos Estados-Membros na 
melhoria da gestão dos resíduos de plástico. A recente legislação e os novos objetivos 
para os resíduos de embalagens de plástico são uma indicação do empenho da UE e 
dos Estados-Membros em atribuir recursos, por vezes consideráveis, para enfrentar o 
desafio dos resíduos de plástico. A estratégia é um documento relativamente recente, 
cujas ambições têm ainda de ser traduzidas em ações em vários domínios. O Tribunal 
salienta algumas das lacunas, dos riscos, dos desafios e das oportunidades da 
abordagem adotada pela UE para dar resposta aos resíduos de embalagens de plástico. 
Incluem-se, nomeadamente, a oportunidade de a UE obter uma vantagem de 
antecipação, desenvolvendo soluções de economia circular para as embalagens de 
plástico, mas também o risco de alguns Estados-Membros não cumprirem os novos 
objetivos. 
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Introdução 

Um material de base 

01 Os plásticos são um elemento de base da economia moderna, com inúmeras 
aplicações industriais e de consumo. Trata-se de um material barato, versátil, leve, 
resistente e amplamente utilizado em setores-chave como as embalagens, a 
agricultura, a construção, a indústria automóvel e os aparelhos elétricos. A produção 
mundial de plásticos aumentou exponencialmente, passando de 1,5 milhões de 
toneladas em 1950 para 322 milhões de toneladas em 20151, e metade de todo o 
plástico da Terra foi produzida desde 20052. A procura de plásticos aumentou a um 
ritmo superior à de todos os outros materiais a granel (como o aço, o alumínio ou o 
cimento), quase duplicando desde 2000. As economias em desenvolvimento utilizam 
atualmente 20 vezes menos plástico per capita do que as economias avançadas, e o 
consumo deverá aumentar à medida que essas economias se desenvolvem. 

02 As embalagens (por exemplo, boiões de iogurte, garrafas de água, embalagens 
protetoras para frutos) representam a maior parte do plástico utilizado na UE, 
correspondendo a cerca de 40% da produção de plástico3 e a 61% do total de resíduos 
de plástico gerados. A seguir a este setor, os equipamentos elétricos e eletrónicos, a 
construção, a indústria automóvel e a agricultura são os maiores produtores de 
resíduos de plástico (ver figura 1). Em comparação com outros materiais, as 
embalagens de plástico são também o tipo de embalagem com a taxa de reciclagem 
mais baixa na UE (42%). Os metais (76%), o papel e o cartão (83%) e as embalagens de 
vidro (73%) atingiram taxas de reciclagem muito mais elevadas4. 

1 Parlamento Europeu: " Resíduos de plástico e reciclagem na UE: factos e números", 
19 de dezembro de 2018. 

2 Roland Geyer, Jenna R. Jambeck e Kara Lavender Law (2017), Production, use, and fate of all 
plastics ever made, Science Advances, 19 de julho de 2017. 

3 PlasticsEurope: Plastics – the Facts 2019, 14 de outubro de 2019. 

4 Comissão Europeia: documento de trabalho dos serviços da Comissão que acompanha o 
documento "Uma Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular", 
SWD(2018) 16 final. 
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Figura 1 – Produção de resíduos de plástico por setor em 2018 

 
Fonte: TCE, com base nos dados de A circular economy for plastics – A European Overview, 
PlasticsEurope, 2019. 

Um problema de resíduos crescente 

03 A acumulação de resíduos e o abandono de plásticos no ambiente prejudicam os 
ecossistemas terrestres e marinhos. Todos os anos, entram no oceano entre 4,8 
e 12,7 milhões de toneladas de resíduos de plástico5. O equilíbrio entre o lixo de 
plástico em terra e no mar varia a nível regional. Segundo estimativas de um estudo 
recente, as redes de pesca representam um máximo de 46% da grande mancha de lixo 
do Pacífico6. Na Europa, do lixo marinho encontrado nas praias, cerca de 85% são 
plásticos, 43% são artigos de plástico de utilização única e 27% artes de pesca7. 

5 Jenna R. Jambek et al., Plastic waste inputs from land into the ocean, Science, volume 347, 
fevereiro de 2015. 

6 L. Lebreton et al., Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating 
plastic, Sci Rep 8, 22 de março de 2018. 

7 Comissão Europeia: Proposta de diretiva relativa à redução do impacto de determinados 
produtos de plástico no ambiente, COM(2018) 340 final. 
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* Total de resíduos de plástico pós-consumo recolhidos através dos fluxos pertinentes –
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Imagem 1 – A Ocean Plastics Lab: exposição de resíduos de plástico do 
oceano 

 
Fonte: Parlamento Europeu. 

04 Em todo o mundo, em 2015, cerca de 55% dos resíduos de plástico continuavam 
a ser depositados em aterros ou abandonados na natureza8. Na UE, dependemos da 
deposição em aterro e da incineração com valorização energética para eliminar a 
maior parte dos resíduos de plástico (ver figura 2). 

8 Hannah Ritchie e Max Roser: Plastic Pollution, Our World in Data, setembro de 2018. 
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Figura 2 – Opções de tratamento de resíduos de plástico na UE em 2018 

Fonte: TCE, com base em dados de PlasticsEurope, Plastics – the Facts 2019. 

Resposta política da Comissão 

05 Em janeiro de 2018, a Comissão Europeia aprovou uma estratégia para os
plásticos9 no âmbito da transição para uma economia mais circular e como contributo 
para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A 
Comissão considera que o Pacto Ecológico e o recente Plano de Ação Para a Economia 
Circular representam um novo desenvolvimento da política relativa aos plásticos. A 
estratégia visa abordar todos os setores que geram resíduos de plástico, recorrendo 
tanto à legislação da UE como a medidas e normas voluntárias. São enumeradas 
39 medidas, divididas em quatro domínios temáticos (ver figura 3). Um dos principais 
objetivos da estratégia é que, até 2030, todas as embalagens de plástico colocadas no 
mercado da UE sejam reutilizáveis ou possam ser recicladas de forma 
economicamente eficiente. A Comissão pretende igualmente apoiar os 
Estados-Membros a atingirem os objetivos de reciclagem de embalagens de plástico. 

9 Comissão Europeia: Uma Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular. 
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Figura 3 – Elementos principais da estratégia da UE para os plásticos 

Fonte: TCE, com base na estratégia para os plásticos de 2018 da Comissão. Não foram incluídas todas as 
39 medidas da estratégia para os plásticos. 

06 A estratégia da Comissão para os plásticos visa reforçar a aplicação de conceitos
essenciais da gestão de resíduos aos plásticos: o "princípio do poluidor-pagador", a 
"hierarquia da gestão de resíduos" e o "fim do estatuto de resíduo" (ver figura 4). A UE 
tem apoiado, desde há várias décadas, os esforços para melhorar as práticas de gestão 
de resíduos. Por exemplo, o 6º programa de ação em matéria de ambiente 
(2002-2012) visou "reduzir significativamente" o volume de resíduos produzidos, 
nomeadamente através de medidas para prevenir a produção de resíduos10. Este 

10 Decisão nº 1600/2002/CE. 
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objetivo não foi alcançado, mas foi mantido no 7º plano de ação em matéria de 
ambiente (2014-2020). 

Figura 4 – Hierarquia da gestão dos resíduos, conforme definida na 
Diretiva-Quadro Resíduos de 200811 

 
Fonte: Comissão Europeia. 

07 Uma parte essencial da intervenção da Comissão quanto aos plásticos foi a 
revisão das diretivas da UE em matéria de resíduos, concluída em maio de 201812. A 
alteração da diretiva relativa a embalagens e resíduos de embalagens (Diretiva 
Embalagens e Resíduos de Embalagens) duplicou o anterior objetivo para a reciclagem 
dos resíduos de embalagens de plástico, que passou de 22,5% (que deveria ser 
alcançada em 2008 pela maioria dos Estados-Membros) para 50% até 2025 e 55% até 
2030. Os Estados-Membros são livres de atingir os objetivos através dos meios que 
considerem mais adequados. No quadro 1, são apresentados os objetivos fixados nas 
diretivas relativas aos resíduos, por tipo de resíduos, para 2025, 2030 e 2035. A 
Diretiva Embalagens e Resíduos de Embalagens também estabelece outras medidas 

11 A "eliminação" inclui a deposição de resíduos em aterro. 

12 As Diretivas (UE) 2018/850, relativa à deposição de resíduos em aterros, (UE) 2018/851, 
relativa aos resíduos, e (UE) 2018/852, relativa a embalagens e resíduos de embalagens. 

PREVENÇÃO

PREPARAÇÃO PARA A REUTILIZAÇÃO

RECICLAGEM

INCINERAÇÃO COM 
VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA

ELIMINAÇÃO
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para facilitar a concretização dos objetivos de reciclagem aumentados, abrangendo a 
recolha seletiva, a responsabilidade alargada do produtor, instrumentos económicos e 
planos de gestão de resíduos. 

Quadro 1 – Objetivos de reciclagem e de deposição em aterro definidos 
pelas diretivas da UE em vigor 

Tipo de resíduo Base jurídica Até 2025 Até 2030 Até 2035 

Resíduos urbanos 
preparados para 
reutilização e 
reciclagem 

Diretiva-Quadro 
Resíduos 
(2008/98/CE) 

55% 60% 65% 

Deposição de 
resíduos urbanos em 
aterro 

Diretiva Deposição de 
Resíduos em Aterros 
(1999/31/CE) 

– – 
Não 
superior 
a 10% 

Reciclagem de todos 
os resíduos de 
embalagens 

Diretiva Embalagens 
e Resíduos de 
Embalagens 
(94/62/CE) 

65% 70% – 

Reciclagem de 
resíduos de 
embalagens de 
plástico 

Diretiva Embalagens 
e Resíduos de 
Embalagens 
(94/62/CE) 

50% 55% – 

Fonte: TCE, com base na atualização de 2018 das diretivas relativas aos resíduos. 

Valorização energética: entre a deposição em aterro e a 
reciclagem 

08 A incineração dos resíduos de plástico com valorização energética encontra-se 
abaixo da reciclagem na hierarquia das opções de tratamento de resíduos (ver 
figura 4). Atualmente, na UE, incineramos mais resíduos de plástico do que os que 
reciclamos. Para cumprir os novos objetivos de reciclagem das embalagens de plástico, 
teremos de inverter esta situação13. 

13 ICF/Eunomia: Plastics: reuse, recycling and marine litter, maio de 2018. 
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09 Os plásticos provêm essencialmente do petróleo bruto e, quando são 
incinerados, libertam grandes quantidades de CO2, bem como quantidades variáveis 
de outras substâncias e poluentes, como o óxido nitroso e o mercúrio. Algumas 
emissões podem ser compensadas através da produção de energia, o que reduz a 
necessidade de outras formas de geração de energia. 

10 Os plásticos podem ser reciclados quimicamente ou depositados em aterro. A 
reciclagem química (ou seja, a transformação dos resíduos novamente em 
matérias-primas químicas) pode abranger muitas tecnologias diferentes. Estas não são 
ainda opções de tratamento de resíduos tecnológica ou economicamente viáveis, mas 
a deposição em aterro terá de ser drasticamente reduzida. 

11 Por conseguinte, em certos casos, a incineração pode ser uma solução para o 
tratamento de resíduos de plástico que contêm substâncias tóxicas. Em função dos 
resultados de uma análise do ciclo de vida14, a incineração pode ser considerada uma 
solução viável para o tratamento destes resíduos de plástico15 enquanto estiverem em 
desenvolvimento outras soluções tecnológicas e regulamentares. 

14 Diretiva 2008/98/CE. 

15 ICF/Eunomia, maio de 2018. 
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https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3cdca2d1-c5f2-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-117831084


Âmbito e método da análise 
12 O presente documento de análise examinou a abordagem da UE à questão dos 
resíduos de plástico em terra, incidindo em especial nos resíduos de embalagens de 
plástico. São salientadas alguns dos riscos, lacunas, desafios e oportunidades da 
abordagem adotada. O Tribunal centrou-se nos resíduos de embalagens de plástico, 
uma vez que representam a maior parte dos resíduos de plástico (61%). O lixo marinho 
foi excluído do âmbito da análise. 

13 O presente documento não é um relatório de auditoria, mas antes uma análise 
baseada sobretudo em informações disponíveis ao público e em elementos recolhidos 
especificamente para este fim. O Tribunal realizou uma análise e não uma auditoria 
porque a estratégia de 2018 para os plásticos está ainda longe de ser colocada em 
prática e o quadro legislativo da UE atualizado (novas diretivas) tem prazos de 
transposição pelos Estados-Membros que vão além de 2021. É, assim, demasiado cedo 
para avaliar o impacto destas alterações. Não obstante, a presente análise é oportuna, 
dado que as futuras prioridades da UE em matéria de despesas ainda estão a ser 
determinadas e estão ainda a ser decididas reformas em domínios de intervenção 
importantes. Além disso, a análise do Tribunal irá complementar e contribuir para a 
auditoria colaborativa da EUROSAI sobre resíduos de embalagens de plástico, que teve 
início em 2020. 

14 O Tribunal reuniu-se com a DG Ambiente, a principal Direção-Geral responsável 
nesta matéria, e com diversas partes interessadas da indústria e da sociedade civil. 
Examinou diretivas e regulamentos, estratégias, documentos estratégicos, 
orientações, avaliações, relatórios de acompanhamento e documentos internos 
facultados pela Comissão, bem como relatórios dos Estados-Membros, organizações 
internacionais e organizações não governamentais. Foram realizadas visitas a Portugal 
e aos Países Baixos para observar na prática a aplicação das políticas pertinentes. O 
Tribunal escolheu estes Estados-Membros, que enfrentam variados desafios em 
matéria de gestão de resíduos de plástico comuns a muitos Estados-Membros da UE, a 
fim de compreender os diferentes reptos com que as autoridades públicas se deparam 
para melhorar a gestão dos resíduos de plástico, bem como as respostas que optaram 
por lhes dar. 
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Visão geral das ações e políticas da UE 
por setor 

Políticas da UE para os plásticos em setores-chave 

15 A estratégia de 2018 para os plásticos procura abranger todos os principais 
setores geradores de resíduos de plástico na UE. O trabalho de aplicação da estratégia 
está em curso e inclui avaliações e revisões de diretivas, bem como estudos de apoio 
que visam identificar opções para a prevenção da produção de resíduos e para uma 
melhor gestão dos resíduos de plástico. O novo plano de ação para a economia circular 
obriga a Comissão, nos próximos anos, a rever a legislação que rege a gestão dos 
resíduos nos principais setores geradores de resíduos de plástico, nomeadamente 
veículos, materiais de construção e embalagens16. 

16 Embora existam atualmente objetivos juridicamente vinculativos (ver quadro 1) 
para a reciclagem de embalagens de plástico, não há objetivos semelhantes para os 
resíduos de plástico gerados nos setores agrícola e da construção. Os setores 
automóvel e de equipamentos elétricos e eletrónicos são regulados por legislação 
autónoma17 relativa à gestão dos resíduos que geram, mas esta não estabelece 
objetivos de reciclagem específicos para os plásticos. 

Agricultura 

17 A utilização de plásticos na agricultura está a aumentar. Estima-se que, em 2017, 
foram utilizados cerca de 1,7 milhões de toneladas de plástico na agricultura na UE18. 
As principais aplicações dos plásticos na agricultura são, por ordem decrescente: 
películas para ensilagem, estufas e túneis, películas para cobertura, tubos de irrigação, 
redes e cordéis. Em 2014, a indústria dos plásticos estimou que 28% dos resíduos de 
plásticos agrícolas recolhidos eram reciclados, 30% enviados para valorização 

16 Comunicação da Comissão: "Um novo Plano de Ação para a Economia Circular – Para uma 
Europa mais limpa e competitiva" COM(2020) 98 final. 

17 Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) e 
Diretiva 2000/53/CE relativa aos veículos em fim de vida. 

18 PlasticsEurope: Plastics – the Facts 2018. 
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energética e 42% depositados em aterro19. No entanto, alguns plásticos podem ser 
deixados no terreno ou queimados ilegalmente, pois nenhum sistema de recolha de 
plásticos na agricultura existente na UE recolhe mais de 70% dos plásticos agrícolas em 
fim de vida20. 

18 A UE não tem objetivos para a gestão dos plásticos na agricultura, enquanto cinco 
Estados-Membros dispõem atualmente de sistemas nacionais de recolha deste tipo de 
resíduos. A reciclagem de plásticos agrícolas pode ser difícil e a reutilização 
praticamente impossível. Os resíduos de películas para cobertura tendem a estar 
fortemente degradados, cobertos de terra e, por vezes, de pesticidas e podem estar 
contaminados por agentes patogénicos. 

19 Em 2020, a Comissão iniciou um estudo para avaliar a possibilidade de melhorar 
as taxas de recolha e reciclagem de resíduos de plástico na agricultura em toda a 
União. A Política Agrícola Comum (PAC) da UE permite o financiamento, por exemplo, 
da substituição de túneis de plástico por estruturas de vidro e aço. 

Automóveis 

20 Os plásticos representam cerca de 11% dos materiais utilizados nos veículos 
automóveis21, o que equivale a aproximadamente 1 milhão de toneladas de resíduos 
de plástico gerados por ano22. A Comissão estima que, anualmente, cerca de 30% dos 
veículos em fim de vida na UE não entram nos canais de tratamento oficiais23. 
Consequentemente, estes veículos não são recuperados nem reciclados de forma 
adequada, ou mesmo de todo. De entre os que entram nos canais de tratamento 

19 PlasticsEurope: Plastics – the Facts 2014/2015. 

20 Dados relativos à agricultura na Europa. 

21 GHK: A study to examine the benefits of the End of Life Vehicles Directive and the costs and 
benefits of a revision of the 2015 targets for recycling, re-use and recovery under the ELV 
Directive, maio de 2006. 

22 Com base na estimativa de 8-9 milhões de toneladas de resíduos de veículos em fim de vida 
produzidos anualmente na UE, apresentada no balanço de qualidade de 2014 de cinco 
fluxos de resíduos. 

23 Oko Institut: Assessment of the implementation of Directive 2000/53/EU on end-of-life 
vehicles (the ELV Directive) with emphasis on the end of life vehicles of unknown 
whereabouts, 2017. 
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adequados, apenas são reciclados 9% dos resíduos de plástico recolhidos24. A 
quantidade de plásticos reciclados utilizada no fabrico de automóveis raramente 
excede uma pequena percentagem do produto total. Não existe um objetivo para todo 
o setor, seja para a utilização de plásticos reciclados em veículos de uso pessoal, seja 
para a reciclagem de plásticos no fim da vida útil do veículo. A Diretiva Veículos em Fim 
de Vida fixa objetivos para a valorização e reutilização ou a reciclagem dos veículos em 
termos de massa. A taxa de recuperação deve ser de 95%, em média, por veículo e por 
ano, e a taxa de reutilização ou reciclagem deve ser, no mínimo, de 85%. A UE-28 
excedeu ligeiramente a percentagem mínima de 85% de reutilização/reciclagem, mas 
não atingiu o objetivo de 95% de recuperação25. 

Eletrónica 

21 Estima-se que a UE gera cerca de 9,4 milhões de toneladas de resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) todos os anos, 20% dos quais serão 
plásticos26. Apenas 35% dos REEE gerados foram declarados como tendo entrado no 
sistema oficial de recolha e tratamento na UE. As transferências ilegais para países 
terceiros representam um desafio significativo para melhorar esta situação, 
estimando-se que cerca de 1,3 milhões de toneladas (ou cerca de 14% dos REEE 
gerados)27 desaparecem todos os anos da UE. A maioria dos Estados-Membros 
cumpriu os objetivos aplicáveis até 2015 para a recolha e valorização e a reciclagem 
das principais categorias de REEE (equipamentos de informática e telecomunicações, 
grandes e pequenos eletrodomésticos)28. Estes objetivos de valorização/reciclagem 
variam, consoante a categoria do produto, entre 70% e 80% no respeitante à 
valorização e entre 50% e 75% em termos de preparação para reciclagem ou 
reutilização. A partir de 2016 e 2019, respetivamente, aplicam-se objetivos mais 
elevados. Não existe um objetivo específico para a reciclagem de plásticos de REEE que 
incida na reciclagem de metais de importância crítica. 

22 A complexidade da conceção do produto e a eventual presença de substâncias 
químicas que suscitam preocupação (por exemplo, retardadores de chama) dificultam 

24 Documento de trabalho dos serviços da Comissão que acompanha a estratégia de 2018 
para os plásticos, SWD(2018) 16 final, p. 21. 

25 Eurostat. 

26 Documento de trabalho dos serviços da Comissão que acompanha a estratégia de 2018 
para os plásticos, SWD(2018) 16 final. 

27 Projeto Countering WEEE Illegal Trade: Summary Report, 30 de agosto de 2015. 

28 Relatório de execução sobre a Diretiva REEE, setembro de 2018, p. 177. 
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a reciclagem de plásticos de REEE. A Comissão está a estudar formas de reforçar os 
princípios da conceção circular (reparabilidade, modularidade, modernização e 
facilidade de desmontagem), de forma a apoiar a reutilização e a reciclagem. 

Construção e demolição 

23 A maioria dos Estados-Membros já atingiu o objetivo de 70% de recuperação de 
resíduos de construção fixado na Diretiva-Quadro Resíduos para 2020. Esta 
concretização deveu-se sobretudo à utilização de resíduos recuperados para práticas 
como o enchimento e aplicações de recuperação de baixa qualidade (por exemplo, em 
sub-bases de estradas). Não existem objetivos para a recuperação de plásticos 
presentes nos resíduos de construção e demolição. A reciclagem dos resíduos de 
plástico gerados pela construção coloca vários desafios: o plástico pode fazer parte de 
estruturas compostas; pode estar degradado e conter vários aditivos de características 
desconhecidas; pode estar misturado com resíduos genéricos, tornando a triagem 
difícil e economicamente inviável29. A estratégia para os plásticos prevê uma avaliação 
e revisão do Regulamento Produtos de Construção até ao final de 2021, de modo a 
aumentar a utilização de materiais reciclados. 

Embalagens 

24 Em média, são produzidos na UE 32 kg de resíduos de embalagens de plástico 
por pessoa por ano, em comparação com 45 kg por pessoa por ano nos EUA, 5 kg na 
Índia e 33 kg no Japão30. Segundo as informações de que a OCDE dispõe, a UE tem a 
taxa mais elevada de reciclagem de plásticos (para todos os tipos de resíduos de 
plástico combinados) entre as economias avançadas (ver figura 5). A natureza e a 
qualidade dos dados que sustentam esta conclusão variam muito entre países, mas 
dão, mesmo assim, uma indicação genérica dos diferentes níveis de progresso. 

29 Agência Europeia do Ambiente: Construction and demolition waste: challenges and 
opportunities in a circular economy, 16.1.2020. 

30 UN Environment: Single use plastics: A roadmap for sustainability, 2018. 

18

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges
https://www.unenvironment.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-sustainability
https://www.unenvironment.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-sustainability


Figura 5 – Taxas de reciclagem de plásticos em algumas economias de 
elevado rendimento 

 
Fonte: com base na publicação da OCDE (2018), Improving Markets for Recycled Plastics – Trends, 
Prospects and Policy Responses, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264301016-en. 

25 O quadro jurídico para melhorar a gestão dos resíduos de embalagens de plástico 
proporcionado pela Diretiva Embalagens e Resíduos de Embalagens foi gradualmente 
complementado por outras diretivas e regulamentos. Esta legislação estabelece 
objetivos em matéria de preparação para a reutilização e de reciclagem de resíduos 
urbanos (Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
19 de novembro de 2008, relativa aos resíduos e que revoga certas diretivas), regras 
sobre as transferências de resíduos (Regulamento (CE) nº 1013/2006 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2006, relativo a transferências de resíduos) 
e restrições à deposição de resíduos em aterros (Diretiva 1999/31/CE do Conselho, de 
26 de abril de 1999, relativa à deposição de resíduos em aterros) (ver figura 6). 
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Figura 6 – Quadro da UE e objetivos para as embalagens de plástico 

 
Fonte: TCE. 
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Resíduos de embalagens de plástico 
26 O ciclo de vida completo das embalagens de plástico pode ser muito mais longo 
do que a fase de consumo, e as escolhas feitas em cada fase do ciclo têm impacto na 
forma de tratamento dos resíduos (ver figura 7). Estas escolhas começam na fase de 
seleção das matérias-primas, seguindo-se o fabrico do material em bruto; a 
transformação em embalagem; a utilização/reutilização; e a eliminação e o tratamento 
em fim de vida. As embalagens de plástico contribuem significativamente para o 
problema da deposição de lixo no ambiente, o que levou à adoção da diretiva relativa 
aos plásticos de utilização única em 2019. 

Figura 7 – Ciclo de vida das embalagens de plástico 

 
Fonte: TCE. 
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Conceção das embalagens 

Requisitos essenciais considerados inaplicáveis na prática 

27 Na UE, as embalagens devem cumprir os requisitos essenciais estabelecidos na 
Diretiva Embalagens e Resíduos de Embalagens em 1994, nomeadamente em termos 
de fabrico e de composição das embalagens, bem como os procedimentos de 
valorização de materiais e energética. Salvo pequenas revisões de redação em 2018, 
estes requisitos permanecem inalterados e estabelecem que as embalagens devem 
ser: 

o fabricadas de forma a não exceder o peso e volume mínimos necessários para 
garantir a segurança e a higiene; 

o concebidas, produzidas e comercializadas de forma a permitir a sua reutilização e 
valorização, designadamente a reciclagem, e a minimizar o impacto sobre o 
ambiente quando são eliminadas; 

o fabricadas de modo a minimizar a presença de substâncias nocivas e outras 
substâncias e matérias perigosas no que diz respeito à sua presença em emissões, 
cinzas ou lixiviados, quando da sua eliminação. 

28 Em 2004, o Comité Europeu de Normalização (CEN) publicou normas em matéria 
de prevenção, reutilização, valorização de materiais e valorização energética de 
embalagens. A Comissão publicou estas normas no Jornal Oficial em fevereiro de 2005 
como "normas reconhecidas", que os produtores devem provar que cumprem. Um 
inquérito realizado pela Comissão em 2009 às partes interessadas da indústria 
mostrou que esta era favorável à flexibilidade permitida pelos requisitos essenciais, 
uma vez que, regra geral, as empresas são livres de aplicar procedimentos diferentes 
para demonstrar a conformidade31. Em 2011, cinco Estados-Membros dispunham de 
mecanismos para acompanhar a aplicação32 dos requisitos essenciais. A Diretiva 
Embalagens e Resíduos de Embalagens estabelece a presunção de conformidade 
quando são aplicadas as normas do CEN. 

31 BIO Intelligence Service: Awareness and Exchange of Best Practices on the Implementation 
and Enforcement of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste, 2011. 

32 Ibid. 
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29 Em conformidade com o mandato que lhe foi conferido na revisão de 2018 da 
Diretiva Embalagens e Resíduos de Embalagens, a Comissão está a estudar opções para 
rever os requisitos essenciais, visando apoiar o seu objetivo de que todas as 
embalagens de plástico sejam reutilizáveis e/ou recicláveis de forma economicamente 
viável até 203033. Um estudo realizado em 2020 para a Comissão sobre a eficácia dos 
requisitos essenciais concluiu que estes são inaplicáveis na prática34. Concluiu ainda 
que não estão em consonância com as necessidades atuais e que os requisitos 
atualizados devem, nomeadamente: 

o espelhar a hierarquia dos resíduos, promovendo uma conceção que favoreça a 
reutilização ou reciclagem; 

o identificar as configurações e materiais das embalagens que provavelmente 
causarão problemas aos responsáveis pela recolha e transformação dos resíduos; 

o definir de forma mais rigorosa e explícita as exigências em matéria de prevenção 
da produção de resíduos; 

o assegurar que estão em consonância com a evolução da política da UE quanto à 
utilização e à valorização de determinados produtos compostáveis; 

o apoiar a procura e a oferta de materiais reciclados de alta qualidade; 

o estabelecer um procedimento de execução bem definido que substitua a 
presunção de conformidade. 

A Aliança para a Economia Circular do Plástico pode complementar os 
esforços da UE 

30 Os esforços da Comissão para melhorar a gestão dos resíduos de plástico são 
complementados por uma campanha de compromissos lançada no âmbito da 
estratégia para os plásticos. O objetivo da campanha é, até 2025, a integração em 
produtos de 10 milhões de toneladas de plástico reciclado por ano. A Comissão avaliou 
os compromissos em março de 2019 e constatou uma diferença entre a quantidade de 
plástico reciclado que as empresas se comprometeram a fornecer (11 milhões de 
toneladas) e o valor que se comprometeram a utilizar (6,4 milhões de toneladas). Na 
UE, são atualmente utilizadas quatro milhões de toneladas de materiais reciclados por 

33 Comissão Europeia: Pacto Ecológico Europeu, COM(2019) 640 final. 

34 Eunomia: Effectiveness of the essential requirements for packaging and packaging waste 
and proposals for reinforcement, fevereiro de 2020. 
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ano. Para reduzir esta lacuna, a Comissão lançou a Aliança para a Economia Circular do 
Plástico. À data de julho de 2020, os seus compromissos tinham sido assinados por 
225 entidades, incluindo os principais intervenientes nos mercados das embalagens, 
automóvel, dos REEE e dos plásticos agrícolas. As empresas e associações empresariais 
comprometem-se a fornecer ou a utilizar uma determinada quantidade de plástico 
reciclado ou a facilitar este processo. 

31 Presentemente, a Comissão acompanha os compromissos numa base casuística. 
A Aliança para a Economia Circular do Plástico comprometeu-se a criar, até 2021, um 
sistema voluntário para acompanhar os volumes de plástico reciclado utilizados em 
produtos europeus35. Dados comparáveis e fiáveis sobre os progressos na 
concretização do objetivo de 10 milhões de toneladas podem ajudar a aumentar a 
confiança nos esforços envidados pelas principais partes interessadas e a assinalar o 
êxito ou o fracasso da iniciativa. 

Regimes de responsabilidade alargada do produtor 

32 Os regimes de responsabilidade alargada do produtor visam tornar os produtores 
responsáveis, do ponto de vista financeiro e organizacional, pela gestão dos seus 
produtos quando estes se tornam resíduos (ver figura 8). A introdução de objetivos 
vinculativos em matéria de reciclagem de embalagens de plástico na Diretiva 
Embalagens e Resíduos de Embalagens, em 1994, levou muitos Estados-Membros a 
seguir esta abordagem, com a finalidade de: 

o tornar os produtores responsáveis pelos custos de fim de vida das embalagens, de 
modo a incentivar uma melhor conceção que reduza estes custos (embalagens 
mais leves, maior reciclabilidade, etc.); 

o melhorar as taxas de reutilização e de reciclagem; 

o reduzir o custo da gestão de resíduos para os municípios (e os contribuintes), 
transferindo-o para os produtores e os consumidores (uma vez que a taxa de 
responsabilidade alargada do produtor é integrada no preço do produto). 

35 Declaração da Aliança para a Economia Circular do Plástico. 
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Figura 8 – Limites da responsabilidade do produtor e da 
responsabilidade alargada do produtor 

 
Fonte: TCE. 

Utilização generalizada de regimes de responsabilidade alargada do 
produtor para as embalagens na UE, mas grandes disparidades nos níveis 
de eficiência 

33 Todos os Estados-Membros da UE dispõem de um regime de responsabilidade 
alargada do produtor (ver figura 8) para os resíduos de embalagens de plástico36, 
sendo a sua cobertura variável. Alguns abrangem apenas as embalagens domésticas, 
enquanto outros incluem também as embalagens comerciais e industriais. Estes 
regimes levam à recolha e tratamento dos resíduos de embalagens de plástico, de 
modo a reduzir os volumes enviados para aterros. Ajudam a que os sistemas utilizados 
nos Estados-Membros para a gestão de resíduos de embalagens de plástico subam na 
hierarquia dos resíduos (ver figura 4), aumentando as taxas de reciclagem e, assim, 
reforçando a eficiência na utilização dos recursos da economia da UE. 

34 A capacidade da OCDE para avaliar o impacto dos regimes de responsabilidade 
alargada do produtor foi prejudicada por uma ausência significativa de dados; por 
dificuldades metodológicas para distinguir os impactos destes regimes de outros 
fatores; e por grandes variações nos sistemas utilizados37. Os colegisladores da UE 
assinalaram também as grandes disparidades nos níveis de eficiência dos regimes e no 
âmbito das responsabilidades dos produtores38. 

36 BIO Intelligence Service: Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 
2014. 

37 OCDE: Extended Producer Responsibility – Updated Guidance for Efficient Waste 
Management, 2016. 

38 Diretiva (UE) 2018/852. 
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Os sistemas de responsabilidade alargada do produtor promovem 
embalagens mais leves, mas não a reciclabilidade 

35 Segundo os regimes de responsabilidade alargada do produtor, é cobrada uma 
taxa aos produtores de embalagens de plástico pela gestão dos seus produtos na fase 
de fim de vida. Esta taxa reflete os custos de tratamento dos resíduos de embalagens 
de plástico que são recolhidos e geridos no âmbito do regime. As taxas não se baseiam 
no custo de tratamento de 100% das embalagens de plástico colocadas no mercado, 
mas nos custos incorridos pelo regime na gestão das embalagens recolhidas. O custo 
unitário para os produtores do tratamento de fim de vida é, por conseguinte, inferior 
ao custo real de reciclar as embalagens de plástico. 

36 A maioria dos regimes de responsabilidade alargada do produtor exige que os 
membros paguem taxas de acordo com o peso das embalagens de plástico que 
colocam no mercado. Esta exigência incentiva os produtores a reduzirem o peso das 
embalagens de plástico, de forma a reduzir os custos. A título de exemplo, o peso 
médio de um frasco de 500 ml de politereftalato de etileno (PET) na UE diminuiu de 
24 g em 1990 para 9,5 g em 201339. Um documento de trabalho dos serviços da 
Comissão apresenta a conclusão de que a conceção, no sentido lato, das embalagens 
de plástico para favorecer a reciclabilidade enfrenta vários obstáculos relacionados 
com os processos de produção, os hábitos e a falta de diálogo ao longo da cadeia de 
valor e entre os diferentes intervenientes40. Segundo o documento, esta situação pode 
ter um impacto significativo, uma vez que se estima que mais de 80% de todos os 
impactos ambientais relacionados com o produto sejam determinados durante a fase 
de conceção41. Em alguns casos, as embalagens leves podem ser menos recicláveis por 
terem uma estrutura de várias camadas, utilizando plásticos diferentes para atingir as 
mesmas propriedades de uma embalagem, mais espessa, de um único material. 

39 Página Internet da European Plastics Converters sobre embalagens de plástico. 

40 Comissão Europeia: documento de trabalho dos serviços da Comissão que acompanha a 
estratégia de 2018 para os plásticos, SWD(2018) 16 final. 

41 Comissão Europeia: página Internet Sustainable Product Policy, última atualização em 
13 de dezembro de 2018. 
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As novas regras da UE visam harmonizar e reforçar os regimes de 
responsabilidade alargada do produtor 

37 Para dar resposta a estas questões e reforçar o contributo da responsabilidade 
alargada do produtor para a concretização dos objetivos de reciclagem das 
embalagens de plástico, na revisão de 2018 da Diretiva Embalagens e Resíduos de 
Embalagens a UE tornou obrigatórios os regimes de responsabilidade alargada do 
produtor em matéria de embalagens. Além disso, a revisão de 2018 da 
Diretiva-Quadro Resíduos exige que estes regimes contemplem: 

o mecanismos de controlo, designadamente auditorias independentes às 
obrigações de gestão financeira e de comunicação de dados; 

o taxas que abranjam a gestão dos resíduos, prestação de informações e obrigações 
de recolha de dados; 

o a ecomodulação das taxas (adaptação das taxas pagas pelos membros dos 
regimes de responsabilidade alargada do produtor, para promover a reciclagem); 

o disposições para a divulgação das taxas pagas pelos membros; 

o a cobertura geral em termos de áreas e/ou produtos (sem se limitar aos 
segmentos ou áreas mais rentáveis). 

38 Alguns regimes de responsabilidade alargada do produtor já introduziram um 
sistema de modulação de taxas associado à facilidade com que é possível reciclar as 
embalagens de plástico. As taxas podem ser fixadas com base em considerações 
ligadas à disponibilidade de tecnologias de reciclagem, à existência de aditivos tóxicos 
ou que causam perturbações, à composição das embalagens (polímeros facilmente 
recicláveis, camadas múltiplas) e à existência de mercados de matérias-primas 
secundárias. Os Estados-Membros optaram por diferentes métodos de modulação, tais 
como a utilização de bónus ou de sistemas bonus/malus (ver caixa 1). 
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Caixa 1 

Modulação das taxas no regime de responsabilidade alargada do 
produtor dos Países Baixos 

O Afvalfonds Verpakkingen (o fundo neerlandês para os resíduos de embalagens) 
aplica, desde 2019, um sistema de modulação das taxas referentes às embalagens 
de plástico. Emprega um sistema de bónus com taxas mais baixas (0,34 euros por 
quilograma, em vez de 0,60 euros por quilograma, em 2020) para recompensar as 
empresas que utilizam embalagens de plástico rígido com boa reciclabilidade e um 
valor de mercado positivo após a triagem, conduzindo assim à redução dos custos 
líquidos do Afvalfonds Verpakkingen. 

Para decidir se as embalagens de plástico têm boa reciclabilidade, o Afvalfonds 
Verpakkingen utiliza o controlo de reciclabilidade de embalagens de plástico rígido 
KIDV, desenvolvido pelo Netherlands Institute for Sustainable Packaging, 
recompensando a utilização de embalagens com elevada reciclabilidade e não 
aprovando a utilização de outras embalagens. 

A decisão de utilizar um sistema de bónus, e não um de bonus/malus, foi motivada 
pela intenção de enviar um sinal positivo ao mercado e pelos desafios práticos de 
aplicação de um sistema de malus, que exigiria ao Afvalfonds Verpakkingen 
realizar controlos técnicos pormenorizados a uma vasta gama de embalagens de 
plástico, com custos consideráveis. 

Os regimes de restituição de depósitos podem apoiar objetivos de 
reciclagem mais ambiciosos para as garrafas de plástico, mas implicam 
custos 

39 A diretiva relativa aos produtos de plástico de utilização única fixa objetivos a 
respeitar pelos Estados-Membros quanto à recolha para reciclagem de garrafas de 
plástico de utilização única para bebidas de até 3 litros: 77% até 2025 e 90% até 
202942. Como as garrafas para bebidas são um tipo de embalagem de plástico, estes 
esforços contarão para os objetivos de reciclagem conexos. Os Estados-Membros 
serão obrigados a assegurar que, até 2025, as garrafas de PET de utilização única para 
bebidas colocadas nos seus mercados nacionais incluam uma média de 25% de 
material reciclado. Este valor aumentará para 30% até 2030 para todas as garrafas de 
utilização única para bebidas. 

42 Diretiva (UE) 2019/904, artigo 9º. 
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40 Os regimes de restituição de depósitos funcionam aplicando uma sobretaxa a um 
produto no ponto de compra, que é reembolsada quando se devolve a embalagem 
vazia. A diretiva relativa aos produtos de plástico de utilização única não impõe a 
utilização destes regimes para o objetivo de recolha para reciclagem de garrafas para 
bebidas, mas aponta-os como uma das opções que os Estados-Membros podem 
utilizar. Nos seus relatórios de alerta precoce de 2018 sobre a aplicação da legislação 
em matéria de resíduos, a Comissão sugeriu que alguns Estados-Membros (Chipre, 
Portugal e Roménia) considerassem a possibilidade de introduzir regimes de 
restituição de depósitos como uma possível solução para o risco de falharem o 
objetivo, a cumprir em 2020, de 50% de preparação para a reutilização/reciclagem de 
resíduos urbanos. 

41 De acordo com a rede de agências de proteção do ambiente, os 
Estados-Membros que adotaram este sistema recolhem, em média, mais de 80% das 
garrafas de PET43, em comparação com a média de 58% na UE. A obtenção de níveis 
tão elevados de recolha seletiva de garrafas de PET pode ajudar os Estados-Membros a 
atingir os objetivos de reciclagem das embalagens de plástico para 2025 e 2030. Os 
regimes de restituição de depósitos podem ainda originar plásticos reciclados de forma 
mais rentável e com maior qualidade44. No entanto, instituí-los pode representar um 
custo, direto e indireto, e aumentar a complexidade dos sistemas de gestão de 
resíduos dos Estados-Membros. 

42 Existem custos diretos subjacentes à criação e gestão da infraestrutura de um 
regime de restituição de depósitos. Estima-se que o sistema alemão tenha custos de 
cerca de 800 milhões de euros por ano45. O Ministério do Ambiente eslovaco estima 
que o operador do regime terá um défice anual de 5 milhões de euros (15% do 
orçamento) pelo funcionamento do seu regime de restituição de depósitos de garrafas 
de PET e latas de alumínio46. Os produtores pagarão uma taxa adicional para cobrir 
este défice. Os custos indiretos de transferir as garrafas de PET da recolha na rua para 
um regime de restituição de depósitos podem ainda implicar uma distribuição 

43 EPA Network: Working Paper – Deposit - Return Schemes – Data and figures from 
16 member countries of the EPA Network, março de 2018. 

44 Documento de trabalho dos serviços da Comissão que acompanha a estratégia de 2018 
para os plásticos, SWD(2018) 16 final. 

45 BBC: Drinks bottles and can deposit return scheme proposed, 28 de março de 2018. 

46 Institute for Environmental Policy, Ministério do Ambiente da República Eslovaca: Real Price 
of Deposit – Analysis of the introduction of the deposit-refund system for single-use 
beverage packaging in the Slovak Republic, novembro de 2018. 
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diferente dos custos e ganhos ao longo da cadeia de valor, por exemplo, a perda de 
receitas para os municípios que recolhem e vendem as garrafas vazias aos operadores 
de reciclagem. O sistema de marcação das embalagens (que permite a leitura pelas 
máquinas que devolvem os depósitos) impede que as garrafas adquiridas num 
Estado-Membro entrem no regime de restituição de depósitos de outro. Estes 
movimentos transfronteiriços podem fazer com que as taxas de recolha e reciclagem 
sejam reduzidas, na ausência de harmonização na UE ou de acordos de 
interoperabilidade entre os Estados-Membros. 

Comunicação de informações, dados e cumprimento dos 
objetivos 

A aplicação dos requisitos legais é considerada satisfatória 

43 Os relatórios de execução da Comissão sobre a Diretiva Embalagens e Resíduos 
de Embalagens apresentam uma transposição globalmente satisfatória da mesma, 
embora salientem lacunas em matéria de medidas de prevenção e de recolha seletiva 
eficiente dos resíduos de embalagens. Desde 2008, a Comissão iniciou 
45 procedimentos de infração contra os Estados-Membros relativos à Diretiva 
Embalagens e Resíduos de Embalagens. Estes procedimentos dizem principalmente 
respeito à não comunicação das medidas tomadas pelos Estados-Membros (29 casos), 
à transposição insuficiente (8 casos) e à má aplicação da Diretiva Embalagens e 
Resíduos de Embalagens (8 casos). Nenhum Estado-Membro recebeu uma coima na 
sequência destes procedimentos. 

Discrepâncias e margem de erro elevadas na comunicação de dados 
pelos Estados-Membros 

44 Os Estados-Membros comunicam anualmente à Comissão (no ano n em relação 
ao ano n-2) as taxas de reciclagem de embalagens de plástico, em percentagem do 
total de embalagens de plástico colocadas no mercado. As mais recentes taxas 
disponíveis de reciclagem de embalagens de plástico que foram comunicadas variam 
significativamente, de 23,5% em Malta até 74,2% na Lituânia, sendo a média da UE de 
41,9% (ver figura 9). A quantidade de plástico comunicada como sendo reciclada é 
medida pelos Estados-Membros em diferentes pontos do processo de recolha, triagem 
e reciclagem47. Este facto, juntamente com estimativas imprecisas quanto às 

47 Eunomia: Study on waste statistics – A comprehensive review of gaps and weaknesses and 
key priority areas for improvement in the EU waste statistics, outubro de 2017. 

30

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/565a7df0-bd25-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/565a7df0-bd25-11e7-a7f8-01aa75ed71a1


embalagens de plástico colocadas no mercado, pode ter impacto na taxa de reciclagem 
comunicada. A imprecisão das estimativas pode ocorrer por existirem incentivos 
insuficientes para a correta comunicação de informações; por os pequenos produtores 
estarem excluídos da comunicação de dados; por existirem oportunistas; por haver 
uma cobertura incompleta das vendas online e das compras transfronteiras; por o 
cálculo excluir as embalagens reutilizáveis colocadas no mercado pela primeira vez. 

Figura 9 – Taxas de reciclagem de embalagens de plástico comunicadas 
em 2017 

 
Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat. 

45 O estudo sobre as estatísticas de resíduos48 encomendado pela Comissão revela 
que existe uma margem de erro significativa, devido à margem de manobra na 
interpretação das obrigações juridicamente vinculativas; à insuficiente verificação dos 
dados; à grande variação nos métodos de cálculo e nos procedimentos de verificação; 
e à falta de incentivos para a comunicação de informações precisas. Tanto o estudo 
sobre as estatísticas de resíduos como o mais recente relatório de execução sobre a 
legislação em matéria de resíduos49 indicam que as quantidades de embalagens 

48 Ibid. 

49 Comissão Europeia: Relatório sobre a aplicação da legislação da UE em matéria de resíduos, 
incluindo o relatório de alerta precoce relativo aos Estados-Membros em risco de 
incumprimento do objetivo para 2020 de preparação de resíduos urbanos para 
reutilização/reciclagem, COM(2018) 656 final, setembro de 2018. 
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colocadas no mercado podem estar subdeclaradas. Alguns Estados-Membros estão a 
tentar resolver os problemas na comunicação de dados através da aplicação de 
sistemas eletrónicos de comunicação dos fluxos de resíduos (ver exemplo na caixa 2). 

Caixa 2 

Plataforma e-GAR em Portugal 
Em 2018, as autoridades portuguesas criaram uma plataforma para a 
comunicação online dos movimentos domésticos de resíduos, designada e-GAR. O 
sistema mantém o registo de todos os transportes codificados e os seus gestores 
realizam controlos de validação da qualidade trimestrais. A tónica é colocada nas 
operações de gestão de resíduos, existindo cerca de 3 000 entidades que tratam 
resíduos. 

O sistema baseia-se num processo de validação ao longo da cadeia de transporte: 
o produtor ou transportador dos resíduos codifica os dados no sistema e o 
destinatário dos resíduos tem de confirmar o tipo, a qualidade e a quantidade dos 
mesmos. Em caso de desacordo, as duas partes dispõem de 30 dias para chegar a 
uma posição comum. Como há necessidade de confirmação por parte da entidade 
de destino, a possibilidade de contornar a lei é mais reduzida (isto é, um sítio de 
despejo ilegal não pode validar um transporte). 

Ainda não são produzidas estatísticas através da e-GAR, pois os dados ainda se 
encontram em fase de validação. No entanto, as autoridades portuguesas 
tencionam utilizar o e-GAR como principal fonte de dados estatísticos nacionais, 
com a vantagem de que, como abrange todos os produtores de resíduos, não 
haverá necessidade de extrapolação de dados como sucede atualmente. Além 
disso, os dados sobre os resíduos de embalagens de plástico que chegam às 
instalações de reciclagem serão mais precisos. 

O sistema também traz benefícios em termos de custos, dado que deixa de ser 
necessário ter e guardar documentos em papel. As autoridades portuguesas 
estimaram o custo total do e-GAR em 0,17 euros por documento, em comparação 
com 4,55 euros por cada documento em papel anteriormente utilizado. 

46 A taxa de reciclagem total na UE comunicada para as embalagens de plástico 
aumentou cerca de 12 pontos percentuais durante entre 2008 e 2017 (ver figura 10). 
A quantidade de material reciclado aumentou de forma regular, mas, ao mesmo 
tempo, a geração de resíduos de embalagens de plástico comunicada também 
aumentou 1,7 milhões de toneladas. Deste modo, a quantidade de resíduos não 
reciclados permaneceu relativamente estável, tendo sido de cerca de 9,5 milhões de 
toneladas por ano nos últimos 5 anos. Trata-se de um desafio de monta no contexto 
dos novos objetivos de reciclagem, mais ambiciosos, e das aspirações acrescidas 
quanto à economia circular. 
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Figura 10 – Geração e reciclagem de resíduos de embalagens de plástico 

 
Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat. 

As atualizações resultarão numa diminuição corretiva das taxas de 
reciclagem comunicadas 

47 Para corrigir as deficiências nos dados referidas no ponto 44, a atualização 
de 2018 da Diretiva Embalagens e Resíduos de Embalagens introduziu requisitos mais 
rigorosos para o cálculo das taxas de reciclagem, nomeadamente harmonizando o 
ponto de medição das quantidades recicladas, de forma a obter dados mais precisos e 
comparáveis. Existem também requisitos adicionais para a verificação dos dados 
comunicados em relação a outros conjuntos de dados e para a apresentação de 
relatórios de controlo sobre a qualidade dos dados. Os peritos consultados pelo TCE 
estimaram que a aplicação dos novos métodos de cálculo poderia levar a uma 
diminuição das taxas de reciclagem comunicadas de até 10 pontos percentuais. A 
PlasticsEurope previu50 que a taxa de reciclagem das embalagens de plástico na UE 
poderia descer de 42% (taxa comunicada atual) para cerca de 29% (ver figura 10). As 
novas regras entraram em vigor em janeiro de 2020 no respeitante à comunicação de 
informações relativas aos novos objetivos de 2025 e 2030, e os primeiros relatórios 
estão previstos para junho de 2022 (abrangendo o ano de 2020). 

50 PlasticsEurope: The Circular Economy for Plastics – A European Overview, dezembro 
de 2019. 
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48 Devido à nova metodologia de cálculo, o fosso entre as atuais taxas de reciclagem 
de embalagens de plástico e os objetivos para 2025/2030 aumentará 
significativamente. São necessárias medidas decisivas para alcançar os novos objetivos 
de reciclagem, que são juridicamente vinculativos. Em 2015, a Extender Producer 
Responsibility Alliance (EXPRA) estimou que a taxa máxima de reciclagem de 
embalagens teoricamente viável para o plástico era de 60%, o que indica que, em 
condições normais, as taxas de reciclagem deverão ser inferiores, pois não é possível 
recolher tudo o que os consumidores deitam fora51. Prevê-se que as taxas de 
reciclagem de embalagens de plástico venham a aumentar, na sequência da aplicação 
das novas regras de responsabilidade alargada do produtor (ver ponto 37), do 
desenvolvimento de mais e melhores infraestruturas de recolha seletiva, triagem e 
reciclagem e da atualização planeada dos requisitos essenciais (ver ponto 29). 

Financiamento da UE relativo a resíduos de embalagens de 
plástico: infraestruturas e opções de tratamento 

A UE financia infraestruturas de gestão de resíduos através dos 
instrumentos da política de coesão 

49 A UE financia as infraestruturas de gestão dos resíduos destinadas a recolha, 
triagem e tratamento através principalmente da política de coesão. Embora não seja 
possível identificar o financiamento que é pertinente apenas para a gestão de resíduos 
de plástico, o financiamento em geral contribui para melhorar toda a gestão de 
resíduos, o que leva a fluxos de resíduos mais limpos que são mais fáceis de reciclar. 
Neste domínio, são financiadas duas medidas de apoio: 

o a medida 17 sobre a gestão dos resíduos domésticos relativa à minimização, 
triagem e reciclagem, que visa apoiar as opções de tratamento mais elevadas na 
hierarquia dos resíduos (ver figura 4), espelhando melhor as ambições de 
transição para uma economia mais circular; 

o a medida 18 sobre a gestão dos resíduos domésticos relativa ao tratamento 
mecânico e biológico, ao tratamento térmico, à incineração e à deposição em 
aterro, que tem dotações ligeiramente mais elevadas do que a medida 17, 
representando 55% da dotação total de ambas (ver figura 11). 

51 EXPRA: Analysis of Eurostat packaging recycling data – a study of the years 2006-2012, 
outubro de 2015. 
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50 As despesas do atual período de programação (2014-2020) são baixas (mil 
milhões de euros) em comparação com os fundos orçamentados (4,4 mil milhões de 
euros). O Tribunal calculou que, globalmente, à data de 31 de dezembro de 2019, 
tinham sido gastos 30,5% dos fundos orçamentados para a medida 17 e 16,5% dos 
fundos relativos à medida 18. Vários fatores explicam a grande diferença entre as 
dotações e as despesas, nomeadamente: os pontos de estrangulamento nas revisões 
dos planos dos Estados-Membros em matéria de gestão de resíduos e de outra 
legislação a nível nacional; a necessidade de rever os projetos aprovados; a 
morosidade das avaliações dos projetos; os atrasos nos procedimentos de contratação 
pública; a falta de capacidade das autoridades locais para gerir projetos; e a falta de 
cofinanciamento52. 

52 Eunomia: Study on investment needs in the waste sector and on the financing of municipal 
waste management in Member States, junho de 2019. 
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Figura 11 – Fundos da política de coesão orçamentados e gastos no 
período de 2014-2020 

 
Fonte: TCE, com base em dados extraídos em 16 de junho de 2020 de 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/ que mostram a situação em 31 de dezembro de 2019. 
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UE para a investigação Horizonte 2020 disponibilizou cerca de 84,6 milhões de euros 
em contribuições líquidas da União para projetos de investigação relacionados com o 
plástico. As despesas da UE nestes projetos representam 17% do total de fundos do 
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Horizonte 2020 desembolsados até março de 2020. A figura 12 ilustra os principais 
países que participam nestes projetos, que são geralmente transnacionais. 

Figura 12 – Contribuição líquida da UE através do Horizonte 2020 para 
projetos relacionados com o plástico, por país 

 
Fonte: TCE, com base em dados e mapa da aplicação SEDIA (Espaço de Intercâmbio de Dados 
Informatizados Único), dados extraídos em 16 de março de 2020. 

52 Os projetos do Horizonte 2020 centram-se mais na parte superior da hierarquia 
dos resíduos, em consonância com os objetivos da UE em matéria de gestão dos 
resíduos de plástico53. São exemplos a investigação sobre polímeros alternativos, 
melhores métodos de reciclagem ou melhor conceção. No entanto, a natureza 
inovadora dos projetos do Horizonte 2020 significa que os seus resultados não são fácil 

53 Ibid. 
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17,23 milhões de euros

145 140 euros

País

Contribuição 
líquida da UE via 
Horizonte 2020

Participações 
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Total 84 611 989 215
Espanha 17 226 277 41
Alemanha 13 611 964 26
Bélgica 9 759 601 24
França 8 590 424 27
Reino Unido 6 850 125 16
Itália 6 194 889 19
Países Baixos 5 174 232 12
Áustria 3 341 499 10
Irlanda 3 042 696 6
Grécia 2 882 679 8
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Suécia 973 206 3
Rep. Checa 711 202 3
Lituânia 704 675 2
Chipre 503 316 2
Eslovénia 480 863 2
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Estónia 300 000 1
Polónia 250 000 1
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e diretamente replicáveis em grande escala para dar resposta à questão dos resíduos 
de embalagens de plástico. 

O programa LIFE financia formas de lidar com os resíduos de plástico 

53 Além do financiamento da coesão e do Horizonte 2020, no período de 2014-2020 
a Comissão Europeia atribuiu 3,4 mil milhões de euros à proteção do ambiente e do 
clima através do fundo LIFE. Não é possível desagregar o financiamento relacionado 
com os resíduos de plástico ou com os resíduos de embalagens de plástico. Contudo, a 
base de dados de projetos LIFE mostra que a Comissão Europeia financiou vinte 
projetos relacionados com os resíduos de plástico (não são apresentados montantes 
de financiamento). 

54 Um estudo realizado para a Comissão54 mostra que as prioridades de 
financiamento do programa LIFE apoiam a concretização dos objetivos da política da 
UE em matéria de resíduos, incentivando a aplicação de novos modelos empresariais e 
de consumo, apoiando a eficiência na utilização dos recursos e os conceitos da 
economia circular. À semelhança do Horizonte 2020, o financiamento do programa 
LIFE visa a parte superior da hierarquia dos resíduos (ver figura 4). Na avaliação 
intercalar do programa LIFE, observou-se que a Comissão poderia envidar mais 
esforços para reproduzir os projetos, transferindo as suas soluções e conhecimentos 
técnicos para gerar um efeito catalisador. Por conseguinte, é pouco provável que os 
resultados dos projetos tenham um impacto substancial a curto prazo na questão dos 
resíduos de embalagens de plástico. 

Transferências de resíduos de embalagens de plástico 

As condições de transferência de resíduos de plástico para o estrangeiro 
vão tornar-se mais rigorosas 

55 Quando não são tratados na UE, os resíduos de embalagens de plástico podem 
ser transferidos para países terceiros. São aplicadas regras mais rigorosas aos resíduos 
perigosos, como previsto na Convenção de Basileia sobre o controlo dos movimentos 
transfronteiriços de resíduos perigosos e sua eliminação. A Diretiva 2008/98/CE 
(Diretiva-Quadro Resíduos) estabelece que é objetivo da UE tornar-se autossuficiente 

54 Ibid. 
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na eliminação e valorização de resíduos urbanos (que incluem a maior parte dos 
resíduos de embalagens de plástico difíceis de reciclar). 

56 Até agora, na sua maioria, os resíduos de embalagens de plástico foram 
considerados como não perigosos para efeitos de transferência e foram, por isso, 
incluídos na lista "verde" que integra o regulamento da UE relativo às transferências 
de resíduos. Em maio de 2019, as partes na Convenção de Basileia acordaram que 
apenas são consideradas como constantes da lista "verde" (não perigosos) as 
transferências de plásticos recicláveis não contaminados, previamente triados, que 
estejam isentos de todos os materiais não recicláveis e que tenham sido preparados 
para reciclagem imediata de forma ecológica. Esta alteração entrará em vigor em 
1 de janeiro de 2021. 

As exportações de resíduos de plástico e de resíduos de embalagens de 
plástico estão a diminuir 

57 As exportações de resíduos de plástico para fora da UE têm vindo a diminuir, 
especialmente nos últimos 3 anos. A figura seguinte mostra os países da UE que mais 
exportaram resíduos de plástico para reciclagem para fora da UE entre 2010 e 2019. 

Figura 13 – Países da UE que mais exportam resíduos de plástico para 
fora da UE 

 
Fonte: TCE, com base nos dados do Eurostat – Comext sobre o comércio internacional de mercadorias. 
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58 As exportações de resíduos de plástico e de resíduos de embalagens de plástico 
diminuíram em 2017 em termos absolutos. Os resíduos de embalagens representam 
uma parte cada vez maior das exportações de resíduos de plástico para fora da UE, 
tendo alcançado 75% em 2017, em comparação com 43% em 2012 (ver figura 14). 
Estes valores sugerem que os Estados-Membros da UE dependem fortemente da 
reciclagem extra-UE para gerir os seus resíduos de embalagens de plástico. Esta 
tendência deve ser encarada no contexto dos desafios relacionados com o 
desenvolvimento de infraestruturas de gestão de resíduos (ver ponto 50), 
designadamente a introdução de novas tecnologias no mercado em grande escala (por 
exemplo, a reciclagem química) e o aumento da pressão pública e legislativa para dar 
resposta ao problema dos resíduos de plástico. 

Figura 14 – Percentagem das exportações de resíduos de embalagens de 
plástico em relação ao total de resíduos de plástico exportados para fora 
da União Europeia 

 
Fonte: TCE, com base nos dados relativos às exportações de resíduos de embalagens de plástico 
extraídos da base de dados do Eurostat Packaging waste by waste management operations and waste 
flow e nos dados sobre as exportações de resíduos de plástico extraídos da base de dados Comext do 
Eurostat sobre o comércio internacional de mercadorias. 
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59 Os resíduos de embalagens de plástico podem ser transferidos para fora da UE 
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tratados em condições semelhantes às da UE55. Os Estados-Membros utilizaram esta 
opção para transferir quantidades significativas de resíduos de plástico para o 
estrangeiro, em especial para a Ásia (ver quadro 2). Em 2018, segundo os dados da 
PlasticsEurope, a UE transferiu para o estrangeiro 6,5% de todos os resíduos de 
plástico recolhidos, o que equivale a 20,2% dos resíduos de plástico enviados para 
instalações de reciclagem. As transferências para reciclagem fora da UE representam 
27% a 30% da reciclagem de resíduos de embalagens de plástico comunicada 
entre 2012 e 201756. Estes valores demonstram que a transferência para reciclagem 
fora da UE desempenha um papel significativo na concretização dos objetivos de 
reciclagem de embalagens de plástico. 

Quadro 2 – Exportações de resíduos de plástico na UE  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Resíduos de plástico exportados 
para fora da UE (milhões de 
toneladas) 

3,37 3,37 3,36 2,84 3,30 3,08 3,12 2,55 1,93 1,72 

Principais dez destinos da Ásia 
(% no total das exportações da 
UE) 

95% 96% 95% 94% 95% 95% 94% 91% 86% 83% 

Fonte: TCE, com base nos dados do Eurostat – Comext sobre o comércio internacional de mercadorias. 

60 Os operadores da UE devem receber documentação que comprove que o 
tratamento (designadamente a reciclagem) de resíduos de embalagens de plástico 
num país terceiro é feito de acordo com normas globalmente equivalentes às da UE. 
No entanto, a Agência Europeia do Ambiente observa que o tratamento em países 
terceiros causa frequentemente maiores pressões ambientais em termos de poluição, 
emissões de CO2 e abandono de plásticos no ambiente do que o tratamento ou a 
reciclagem na UE. A verificação do cumprimento das normas da UE em matéria de 
tratamento de resíduos de plástico em países terceiros é frequentemente insuficiente 
para garantir o respeito das normas da União57. As autoridades nacionais dos 
Estados-Membros não dispõem de poderes de controlo em países terceiros e as 
organizações de responsabilidade alargada do produtor, que são responsáveis pela 
gestão dos resíduos de embalagens de plástico, raramente realizam controlos no local. 

55 Diretiva-Quadro Resíduos. 

56 Com base nos dados do Eurostat. 

57 AEA: Plastic waste trade and the environment, outubro de 2019. 
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Esta situação traduz-se num baixo nível de fiabilidade em relação à reciclagem fora da 
UE e num risco significativo de atividades ilegais. 

61 A atualização de 2018 da Diretiva Embalagens e Resíduos de Embalagens e das 
normas de execução58 exige que os Estados-Membros descrevam, num relatório de 
controlo da qualidade, as medidas específicas de controlo e validação tomadas para 
garantir que os exportadores de resíduos de embalagens de plástico cumprem a 
obrigação de equivalência das condições de tratamento. 

A proibição de importação de resíduos de plástico por parte da China 
levou a alterações no destino das exportações dos Estados-Membros da 
UE 

62 Antes de 2018, a China (incluindo Hong Kong) era o principal destino da 
exportação de resíduos de plástico a partir da UE e, em 2016, representava 77% 
(2,4 milhões de toneladas) do total de resíduos de plástico exportados na União. Em 
julho de 2017, a China anunciou a proibição das importações de resíduos de plástico, 
com efeitos no início de 2018. Na sequência desta proibição, as exportações para a 
China diminuíram rapidamente e o leque de países de destino para os resíduos de 
plástico da UE diversificou-se (ver figura 15). Entre 2016 e 2018, outros países asiáticos 
registaram aumentos significativos nas importações de resíduos de plástico da União: 
na Tailândia, multiplicaram-se por oito, na Turquia por sete, em Taiwan por cinco e na 
Indonésia por três. Na sequência destes aumentos, outros países impuseram também 
restrições à importação de resíduos de plástico. Os dados relativos a 2019 mostram a 
Turquia e a Malásia como principais destinos na Ásia para as exportações de resíduos 
de embalagens de plástico. 

58 Decisão de Execução (UE) 2019/665 da Comissão, de 17 de abril de 2019. 
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Figura 15 – Principais países de destino na Ásia para os resíduos de 
plástico na UE 

 
Fonte: TCE, com base nos dados do Eurostat – Comext sobre o comércio internacional de mercadorias. 

63 A proibição pela China também acelerou o aumento dos movimentos de resíduos 
de plástico no interior da UE (ver figura 16). Estas alterações podem dever-se à 
chegada dos resíduos a infraestruturas disponíveis dentro da UE (capacidades de 
reciclagem, incineração e deposição em aterro) ou a diferentes rotas de deslocação 
durante a exportação de resíduos de plástico para fora da União. 
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Figura 16 – Evolução do comércio de resíduos de plástico intra-UE e 
extra-UE 

 
Fonte: TCE, com base nos dados do Eurostat – Comext sobre o comércio internacional de mercadorias. 
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Polónia de 30%, a República Checa de 26%, Espanha de 25% e os Países Baixos e 
França de cerca de 20%. Na figura 17, apresenta-se uma visão geral dos principais 
destinos para os resíduos de plástico no interior da UE. Os Estados-Membros 
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Green Tuscany na caixa 3). 
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resíduos de plástico que produz59. Não estão disponíveis dados sobre outras 
capacidades de triagem, incineração e deposição em aterro de resíduos de plástico. 

Figura 17 – Principais países de destino do comércio de resíduos de 
plástico intra-UE 

 
Fonte: TCE, com base nos dados do Eurostat – Comext sobre o comércio internacional de mercadorias. 

66 Para manter a atual taxa de reciclagem das embalagens de plástico e aumentá-la 
para cumprir os novos objetivos, os Estados-Membros terão de aumentar e melhorar 
as capacidades de reciclagem de forma a abranger: 

o as quantidades de resíduos de embalagens de plástico que passarão a estar 
sujeitas aos controlos mais rigorosos da Convenção de Basileia (ver ponto 56) e 
que, por conseguinte, passarão a ser mais difíceis ou mesmo impossíveis de 
exportar para fora da UE para reciclagem; 

59 Comissão Europeia: documento de trabalho dos serviços da Comissão que acompanha a 
estratégia de 2018 para os plásticos, SWD(2018) 16 final. 
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o as quantidades de resíduos de embalagens de plástico que são atualmente 
comunicadas como recicladas, mas que serão reclassificadas como não recicladas 
na sequência da alteração dos requisitos de comunicação de informações; 

o o aumento exigido das quantidades de resíduos de embalagens de plástico 
reciclados para cumprir os objetivos juridicamente vinculativos de 2025 e 2030. 

Tráfico de resíduos de embalagens de plástico: crime ambiental 

67 Os crimes ambientais são atos que violam a legislação ambiental e causam ou 
podem causar danos significativos ao ambiente e/ou aos seres humanos. A UE adotou 
a Diretiva 2008/99/CE relativa à proteção do ambiente através do direito penal, que 
obriga os Estados-Membros a tratar os crimes ambientais como infrações penais. Entre 
os principais domínios da criminalidade ambiental contam-se a transferência ilegal e o 
abandono de resíduos. 

A eliminação legal de resíduos de plástico é um crime grave e complexo 

68 A criminalidade ambiental, incluindo a transferência e a descarga ilegais de 
resíduos de plástico, tem um impacto significativo no ambiente, na vida selvagem e na 
saúde humana e conduz a perdas económicas significativas. Um relatório de 2013 da 
Comissão concluiu que a eliminação ilegal de resíduos e o número insuficiente de 
instalações de tratamento de resíduos levaram à perda de oportunidades de 
crescimento económico e a ameaças ambientais60. A eliminação ilegal de resíduos está 
associada à criminalidade organizada61 e ao branqueamento de capitais e é um dos 
mercados ilegais mais lucrativos do mundo, em pé de igualdade com o tráfico de seres 
humanos, de drogas ilícitas e de armas, devido ao baixo risco de ação penal e ao 
reduzido nível das coimas62. As avaliações da ameaça da criminalidade grave e 
organizada realizadas pela Europol em 2013 e 2017 assinalam este tipo de crime como 
uma ameaça séria e um domínio de trabalho prioritário para a Europol, que inclui a 
coordenação das ações dos Estados-Membros (ver caixa 3). 

60 Comissão Europeia: Relatório sobre a aplicação da legislação da UE em matéria de resíduos, 
COM(2013) 6 final, de 17 de janeiro de 2013. 

61 Projeto WasteForce: alertas para a criminalidade ligada aos resíduos. 

62 EFFACE (medidas da União Europeia para combater a criminalidade ambiental): 
Environmental Crime and the EU – Synthesis of the Research Project "European Union 
Action to Fight Environmental Crime (EFFACE), março de 2016. 
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69 Num relatório do Conselho sobre a criminalidade ambiental63, foi indicado que a 
atual taxa de deteção e dedução de acusação dos crimes relacionados com os resíduos 
é baixa. Estima-se que esta taxa seja muito inferior64 à de outros tipos de 
criminalidade, ao passo que as sanções não são proporcionais e dissuasivas, sendo por 
vezes inferiores aos lucros da atividade ilegal65. A complexidade da cadeia de 
transporte torna difícil acusar penalmente as partes envolvidas e provar que tinham 
conhecimento da eliminação ilegal dos resíduos. Estes podem mudar de mãos várias 
vezes em vários países antes de serem eliminados ilegalmente, enquanto o primeiro 
interveniente, que inicia o fluxo de resíduos, recebe documentos que atestam que os 
resíduos de embalagens de plástico foram reciclados. A figura da caixa 3 apresenta um 
exemplo teórico da forma como o tráfico internacional de resíduos de embalagens de 
plástico pode ocorrer, complementando o caso real desvendado pela operação Green 
Tuscany da Europol. 

63 Conselho da União Europeia: "Relatório final da oitava ronda de avaliações mútuas sobre a 
criminalidade ambiental  Informação e debate no Conselho", 15 de novembro de 2019. 

64 Rede Europeia de Procuradores para o Ambiente: Environmental prosecution report 
tackling environmental crime in Europe, março de 2017. 

65 Countering WEEE Illegal Trade: Summary Report, 30 de agosto de 2015. 
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Caixa 3 

Tráfico de resíduos de embalagens de plástico 

Fluxo ilegal teórico de resíduos 

 
Fonte: TCE. 

Operação Green Tuscany 

Em 2019, foram detidas 96 pessoas no âmbito da operação Green Tuscany, uma 
colaboração entre as autoridades policiais italiana e eslovena, coordenada pela 
Europol. Estas 96 pessoas faziam parte de um grupo de criminalidade organizada, 
que transportava ilegalmente resíduos de plástico de Itália para a China via 
Eslovénia. Empresas eslovenas facultavam a empresas italianas documentos que 
certificavam que os resíduos tinham sido reciclados antes de serem enviados para 
a China. Durante a operação, foram detetadas 560 transferências ilegais de 
resíduos de plástico, no valor total de 8 milhões de euros. 
Fonte: Europol 

Os resíduos de plástico são uma das principais mercadorias transferidas 
ilegalmente 

70 A IMPEL, a rede europeia para a implementação e execução da legislação 
ambiental, estimou em 2011 que o tráfico de resíduos representa cerca de 20% de 
todas as transferências de resíduos na UE66. Em 2009, a Organização Mundial das 
Alfândegas iniciou a operação Demeter, uma iniciativa global conjunta visando as 
transferências ilegais de resíduos, que foi repetida várias vezes. Os resultados 

66 EnviCrimeNet: Report on Environmental Crime, 27 de maio de 2016. 
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recentes67 da operação Demeter confirmam que os resíduos de plástico são um dos 
principais tipos de resíduos sujeitos a transferências ilegais (a par dos REEE), 
representando cerca de 23% do total de mercadorias apreendido na operação. 

71 Em 2017, o BlockWaste68 estimou que, todos os anos, desaparecem do mercado 
legal de resíduos da UE, em média, 13% de todos os resíduos não perigosos. No caso 
dos resíduos perigosos, esta percentagem é de 33% (a figura 18 apresenta os dados 
por Estado-Membro). Até à data, na sua maioria, os resíduos de embalagens de 
plástico têm sido considerados como não perigosos para efeitos de transferência. As 
alterações recentes à Convenção de Basileia significam que, a partir de 2021, a maioria 
das atuais transferências de resíduos de embalagens de plástico será equiparada a 
resíduos perigosos, estando assim sujeita a uma proibição de exportação para países 
não membros da OCDE. Este facto, combinado com a falta de capacidade para tratar 
os resíduos de embalagens de plástico na UE, aumenta o risco de que venham a ser 
eliminados ilegalmente, seja dentro da União ou quando expedido para países 
terceiros. 

67 Operação Demeter de 2019. 

68 Projeto BlockWaste: An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the 
EU, 31 de outubro de 2017 (projeto de investigação cofinanciado pelo Fundo para a 
Segurança Interna da União Europeia). 
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Figura 18 – Estimativa da quota de resíduos perigosos retirados do 

mercado legal 

© BlockWaste, projeto financiado pela UE. 

O quadro jurídico da UE para combater a criminalidade relacionada com 
os resíduos tem marcadas insuficiências 

72 Em 2008, em resposta a este problema crescente, a UE adotou a
Diretiva 2008/99/CE relativa à proteção do ambiente através do direito penal, que 
exige que os Estados‐Membros qualifiquem como infrações penais as atividades que 
violem a legislação ambiental da UE e assegurem que estas sejam puníveis com 
sanções efetivas, proporcionadas e dissuasivas. Entre essas atividades contam‐se a 
recolha, o transporte (incluindo a transferência ilegal), a valorização e a eliminação de 
resíduos suscetíveis de prejudicar o ambiente ou as pessoas. Todos os operadores ao 
longo da cadeia de valor podem ser sujeitos a estas medidas, da entidade que gera os 
resíduos até aos negociantes, intermediários, operadores das transferências e 
operadores no destino. A diretiva está em processo de revisão. 
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73 Num relatório da EFFACE (medidas da União Europeia para combater a 
criminalidade ambiental)69, foram apontados vários problemas que limitam a eficácia 
da Diretiva Criminalidade Ambiental e, consequentemente, da luta contra o tráfico de 
resíduos, incluindo o tráfico de resíduos de embalagens de plástico. Em concreto: 

o falta de dados sobre os locais contaminados, bem como sobre as sanções e as 
taxas de acusação; 

o dificuldades em determinar quais os comportamentos que constituem crimes 
ambientais devido a incertezas jurídicas, tais como a definição de resíduos em 
contraponto com o fim do estatuto de resíduo; 

o omissão dos atos jurídicos da UE no que se refere a enfrentar o envolvimento 
crescente de grupos criminosos organizados na criminalidade ambiental, que é 
assim associada a outros crimes como o branqueamento de capitais (a diretiva 
relativa ao branqueamento de capitais70 atualizou, desde então, a definição de 
crime subjacente de modo a incluir a criminalidade ambiental); 

o ausência de regras harmonizadas da UE sobre a configuração das sanções 
(administrativas/penais/civis); 

o falta de forças policiais, gabinetes do Ministério Público e juízes especializados 
para fazer face à criminalidade ambiental. 

69 EFFACE (medidas da União Europeia para combater a criminalidade ambiental): 
Environmental Crime and the EU – Synthesis of the Research Project "European Union 
Action to Fight Environmental Crime (EFFACE), março de 2016. 

70 Diretiva (UE) 2018/1673 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, 
relativa ao combate ao branqueamento de capitais através do direito penal. 
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Visão geral das oportunidades, das 
lacunas, dos desafios e dos riscos 
74 Todos os Estados-Membros comunicaram que cumpriram o objetivo de 2008 de 
22,5% para a reciclagem de embalagens de plástico. As diferenças nos métodos de 
recolha de dados e de comunicação de informações permitidas pelo quadro jurídico 
geram variações consideráveis entre os níveis de reciclagem comunicados pelos 
Estados-Membros e prejudicam a fiabilidade dos dados. Foram constatadas lacunas 
significativas na conceção, aplicação e fiscalização do cumprimento do quadro 
legislativo e regulamentar aplicável aos resíduos de embalagens de plástico. Estas 
continuam a ser o único tipo de resíduos de plástico sujeito a um objetivo de 
reciclagem vinculativo. Em relação a outros setores que produzem resíduos de 
plástico, embora estejam sujeitos a objetivos mais genéricos de gestão de resíduos, é 
ainda necessário desenvolver estratégias próprias ou determinar objetivos específicos 
em matéria de gestão dos resíduos de plástico. A Comissão irá rever a legislação em 
matéria de resíduos aplicável a alguns destes setores (por exemplo, indústria 
automóvel e construção) num futuro próximo. 

75 A UE fixou novos objetivos elevados para os seus Estados-Membros em matéria 
de reciclagem de embalagens de plástico em 2025 (50%) e 2030 (55%). Estabeleceu 
também regras mais rigorosas para a medição do desempenho na reciclagem, a aplicar 
às taxas de reciclagem das embalagens de plástico pelos Estados-Membros. Estas 
regras deverão espelhar com maior precisão a taxa real de reciclagem de embalagens 
de plástico. Contudo, prevê-se que resultem numa diminuição da taxa comunicada de 
reciclagem de embalagens de plástico na UE. A Comissão congratula-se com a 
melhoria provável da precisão dos dados e salienta que todos os Estados-Membros e 
operadores económicos ao longo de toda a cadeia de valor têm de tomar medidas 
coordenadas para que a União consiga quase duplicar a quantidade de resíduos de 
embalagens de plástico que recicla até 2030. A concretização destes objetivos 
constituiria um passo significativo para alcançar os objetivos da UE em matéria de 
economia circular, reforçando a posição da União enquanto líder mundial na 
reciclagem das embalagens de plástico. O presente documento de análise sublinha 
algumas das oportunidades, das lacunas, dos desafios e dos riscos da intervenção da 
UE para enfrentar o problema dos resíduos de plástico. 
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Oportunidades 

76 O sistema de comunicação de informações da UE sobre a reciclagem de resíduos 
de embalagens de plástico foi reforçado e harmonizado, o que tem potencial para 
aumentar a confiança no sistema. O reforço das regras em matéria de recolha seletiva 
e de responsabilidade alargada do produtor deverá conduzir a uma maior quantidade 
e qualidade dos materiais recicláveis. A modulação das taxas nos regimes de 
responsabilidade alargada do produtor cria uma oportunidade para promover 
embalagens recicláveis, reforçando um dos principais instrumentos ao dispor dos 
Estados-Membros para atingir os novos objetivos e enviando um sinal claro ao 
mercado para favorecer a reciclagem. Eventuais novos requisitos essenciais, 
reforçados e vinculativos, poderão permitir que a conceção das embalagens favoreça a 
reciclabilidade e incentivar mesmo a sua subida na hierarquia dos resíduos, 
incentivando a reutilização. O financiamento da UE à investigação pode apoiar todos 
estes esforços. O desenvolvimento da indústria da reciclagem e a adaptação do 
mercado a princípios de circularidade mais rigorosos, nomeadamente a integração do 
plástico reciclado nos novos produtos, podem levar à criação de emprego e criar uma 
vantagem de antecipação para as empresas da UE em determinados setores. 

Lacunas 

77 Os resíduos de embalagens de plástico são o maior fluxo de resíduos de plástico 
(61% de todos os resíduos de plástico) e estão sujeitos a objetivos ambiciosos da UE 
em matéria de reciclagem. Nenhum dos outros principais fluxos de resíduos de plástico 
(agricultura, construção, equipamento elétrico e eletrónico e automóveis), que em 
conjunto geram 22% dos resíduos de plástico na União, está sujeito a objetivos 
semelhantes quanto à gestão dos resíduos de plástico. O reforço e maior rigor do 
sistema de comunicação de informações da UE sobre a reciclagem de embalagens de 
plástico deverá levar a uma correção em baixa da taxa média comunicada de 
reciclagem de embalagens de plástico na União, que de 41% (2017) poderá cair até aos 
29-32%. Estes novos valores sublinham a diferença considerável entre o nível atual de 
reciclagem na UE e o seu objetivo para 2025 (50%). 

Desafios 

78 Aumentar significativamente a taxa média de reciclagem de embalagens de 
plástico na UE nos próximos dez anos, juntamente com a necessidade de melhorar a 
utilização de materiais reciclados em novos produtos, constitui claramente um desafio, 
que será ainda maior para os Estados-Membros que atualmente estão abaixo desta 
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taxa (ver figura 7). O desafio de aumentar a capacidade de reciclagem na União 
adquire maior dimensão no contexto da entrada em vigor da nova Convenção de 
Basileia em 2021. Esta tornará mais difícil a exportação de resíduos de embalagens de 
plástico para países terceiros, que representou em 2017 um terço da taxa comunicada 
de reciclagem de resíduos de embalagens de plástico na UE, e aumentará a pressão 
sobre a capacidade de reciclagem da União. 

Riscos 

79 Tendo em conta os desafios e as lacunas acima referidos, existe o risco de alguns 
Estados-Membros não cumprirem os novos objetivos da UE para a reciclagem de 
embalagens de plástico, pondo também em causa a concretização do objetivo global 
da União. O aumento previsto da pressão sobre a capacidade de reciclagem de plástico 
na UE irá coincidir com a provável redução das transferências de resíduos para fora da 
União, uma via de escoamento importante para o excesso de resíduos de plástico. Esta 
situação suscita o risco do aumento da criminalidade ligada aos resíduos e das 
transferências ilegais, agravado pelas deficiências do atual quadro jurídico da UE em 
matéria de proteção do ambiente através do direito penal. 

80 A ambição da União de alcançar melhorias na reciclagem de embalagens de 
plástico reflete a dimensão do desafio ambiental que os plásticos constituem. A 
recente legislação e os novos objetivos para os resíduos de embalagens de plástico são 
uma indicação do empenho da UE e dos Estados-Membros em atribuir recursos, por 
vezes consideráveis, para enfrentar o desafio dos resíduos de plástico. Dar resposta a 
estes reptos implica uma ação concertada de todos os intervenientes ao longo da 
cadeia de valor. 
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O presente documento de análise foi adotado pela Câmara I, presidida por Samo Jereb, 
Membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 9 de setembro 
de 2020. 

 Pelo Tribunal de Contas 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidente 
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Siglas e abreviaturas 
CEN: Comité Europeu de Normalização 

EFFACE: medidas da União Europeia para combater a criminalidade ambiental – um 
projeto de investigação sobre a criminalidade ambiental 

EXPRA: Extender Producer Responsibility Alliance 

Horizonte 2020: programa de financiamento da investigação Horizonte 2020 

OCDE: Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos 

ONU: Organização das Nações Unidas 

PET: politereftalato de etileno 

REEE: resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos 
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Glossário 
Alertas para a criminalidade ligada aos resíduos: o projeto WasteForce publica 
regularmente relatórios que analisam os crimes ligados aos resíduos noticiados nos 
meios de comunicação social. A criminalidade ligada aos resíduos de plástico é um dos 
principais tipos de crimes identificados. Os alertas indicam que estão também 
envolvidos grupos de criminalidade organizada. 

Análise do ciclo de vida: metodologia de avaliação dos impactos ambientais 
associados a todas as fases do ciclo de vida de um produto, processo ou serviço 
comercial. 

Convenção sobre o controlo dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos 
e sua eliminação (Convenção de Basileia): acordo multilateral no domínio ambiental 
que visa proteger a saúde humana e o ambiente contra os efeitos adversos resultantes 
da produção, dos movimentos transfronteiriços e da gestão de resíduos perigosos e de 
outros resíduos. Ao abrigo desta convenção, são proibidas as exportações de resíduos 
perigosos e de outros resíduos que exigem tratamento especial (nomeadamente os 
resíduos domésticos e, a partir de 2021, os resíduos de plástico difíceis de reciclar) 
para países não pertencentes à OCDE. A exportação de outros resíduos para países não 
pertencentes à OCDE só é permitida em condições específicas, designadamente o 
requisito de consentimento prévio dos países de destino e de trânsito. 

Criminalidade ambiental: categoria de crimes que inclui a transferência e a descarga 
ilegais de resíduos, a emissão ou a difusão ilegais de substâncias no ar, na água ou no 
solo, o comércio ilegal de espécies animais selvagens e o comércio ilegal de 
substâncias que empobrecem a camada de ozono. 

Ecomodulação: processo pelo qual a contribuição financeira paga por um produtor de 
embalagens a um regime de responsabilidade alargada do produtor varia entre 
produtos ou grupos de produtos, em função, nomeadamente, da reciclabilidade, da 
possibilidade de reutilização e da presença de substâncias perigosas. 

Fim do estatuto de resíduo: de acordo com a Diretiva-Quadro Resíduos 
(Diretiva 2008/98/CE), determinados resíduos específicos deixam de ser resíduos caso 
tenham sido submetidos a uma operação de valorização (incluindo a reciclagem) e 
satisfaçam critérios específicos estabelecidos pela Comissão para materiais específicos. 

Lixiviado: líquido em que se dissolveram ou entranharam substâncias nocivas para o 
ambiente e que pode em seguida entrar no ambiente. É geralmente utilizado no 
contexto da deposição em aterro de resíduos putrescíveis ou industriais. 
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Plásticos: vasta gama de compostos orgânicos sintéticos ou semissintéticos que são 
maleáveis e podem, assim, ser moldados em objetos sólidos. Os plásticos são em geral 
polímeros orgânicos de massa molecular elevada e contêm frequentemente outras 
substâncias (aditivos). São normalmente sintéticos, em geral derivados de produtos 
petroquímicos, mas é também fabricada uma gama de variantes a partir de materiais 
renováveis, como o ácido poliláctico proveniente do milho, ou de celulose proveniente 
de línteres de algodão. 

Polímero: molécula cuja estrutura é composta por unidades múltiplas que se repetem, 
conferindo-lhe a característica de uma massa molecular relativa elevada e as 
propriedades associadas (por exemplo, tenacidade e viscoelasticidade). 

Politereftalato de etileno (PET): a resina de polímero termoplástico mais comum da 
família do poliéster, que é utilizada em fibras para vestuário e em recipientes para 
líquidos e alimentos. 

Princípio do poluidor-pagador: ideia de que a pessoa ou organização responsável pela 
poluição deve pagar para corrigir os danos que causa. 

Programa de ação em matéria de ambiente: quadro estratégico geral para a política 
ambiental da UE. Nele são definidos os objetivos ambientais de médio e longo prazo 
mais importantes, bem como uma estratégia de base que inclui, se for caso disso, 
medidas concretas. 

Reciclagem química: termo utilizado para descrever tecnologias inovadoras em que os 
resíduos de plástico pós-consumo são convertidos em produtos químicos para 
utilização como matéria-prima, permitindo produzir polímeros com características de 
polímeros virgens para criar novos artigos de plástico. 

Regime de restituição de depósitos: valor adicional cobrado sobre um produto 
quando adquirido, que é descontado no momento em que é devolvido. O regime visa 
limitar vários tipos de poluição, criando um incentivo à devolução de um produto. 

Resíduos da lista "verde": No âmbito do Regulamento da UE relativo às transferências 
de resíduos, os resíduos da lista "verde" são os enumerados nos seus anexos III, III-A e 
III-B. Em princípio, a transferência destes resíduos não exige o consentimento prévio 
dos países em causa. 

Resíduos perigosos: resíduos que representam uma ameaça substancial ou potencial 
para a saúde pública ou para o ambiente. Não podem ser eliminados pelos meios 
comuns utilizados noutros subprodutos do nosso quotidiano. 
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Responsabilidade alargada do produtor: de acordo com este conceito, as empresas 
que produzem um artigo são também responsáveis pela sua gestão no fim da vida útil 
e depois de se tornar resíduo. 

Reutilização (de veículos): qualquer operação através da qual os componentes de 
veículos em fim de vida sejam utilizados para o mesmo fim para que foram concebidos 
(Diretiva Veículos em Fim de Vida, artigo 2, nº 6). 

Valorização: qualquer atividade enumerada no anexo II-B da Diretiva Resíduos 
(74/442/CEE). Trata-se de uma definição ampla que inclui 13 atividades diferentes, 
nomeadamente a reciclagem/recuperação de metais e a regeneração de ácidos ou 
bases. 
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Equipa do TCE 
Documento de análise do TCE – Intervenção da UE para enfrentar o problema dos 
resíduos de plástico 

O presente documento de análise foi adotado pela Câmara I – Utilização sustentável 
dos recursos naturais, presidida pelo Membro do TCE Samo Jereb. A tarefa foi também 
realizada sob a sua responsabilidade, com a colaboração de Kathrine Henderson, chefe 
de gabinete, e Jerneja Vrabič, assessora de gabinete; Michael Bain, responsável 
principal; Nicholas Edwards, responsável de tarefa; Lucia Roşca, vice-responsável de 
tarefa, Joanna Kokot, Paulo Braz e Marika Meisenzahl, auditores.  

 

Devido à pandemia de COVID-19 e às rigorosas condições de confinamento, não é 
possível apresentar uma fotografia da equipa de auditoria. 

 

60



DIREITOS DE AUTOR 

© União Europeia, 2020. 

A política de reutilização do Tribunal de Contas Europeu (TCE) é aplicada pela 
Decisão nº 6-2019 do Tribunal de Contas Europeu relativa à política de dados abertos e 
à reutilização de documentos. 

Salvo indicação em contrário (por exemplo, em declarações de direitos de autor 
individuais), o conteúdo do TCE que é propriedade da UE está coberto pela licença 
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Nos termos da mesma, é 
permitida a reutilização desde que sejam indicados os créditos adequados e as 
alterações. Esta reutilização não pode distorcer o significado original ou a mensagem 
dos documentos. O TCE não é responsável por quaisquer consequências da 
reutilização. 

É necessário salvaguardar o respeito por direitos adicionais se um conteúdo específico 
representar pessoas singulares identificáveis, por exemplo, imagens do pessoal do TCE, 
ou incluir obras de terceiros. Se for obtida uma autorização, esta anula a autorização 
geral acima referida e deve indicar claramente quaisquer restrições aplicáveis à sua 
utilização. 

Para utilizar ou reproduzir conteúdos que não sejam propriedade da UE, pode ser 
necessário pedir autorização diretamente aos titulares dos direitos de autor: 

Figura 5: © OCDE, 2018. 
Figura 18: © BlockWaste, projeto financiado pela UE. 

O software ou os documentos abrangidos por direitos de propriedade industrial, 
nomeadamente patentes, marcas, desenhos e modelos registados, logótipos e nomes, 
estão excluídos da política de reutilização do TCE, não sendo permitido reutilizá-los. 

O conjunto de sítios Internet institucionais da União Europeia, no domínio europa.eu, 
disponibiliza ligações a sítios de terceiros. Uma vez que o TCE não controla esses sítios, 
recomenda que se consultem as respetivas políticas em matéria de proteção da 
privacidade e direitos de autor. 

Utilização do logótipo do Tribunal de Contas Europeu 

O logótipo do Tribunal de Contas Europeu não pode ser utilizado sem o consentimento 
prévio do Tribunal de Contas Europeu. 
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TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Informações: eca.europa.eu/pt/Pages/ContactForm.aspx
Sítio Internet: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

O presente documento de análise examina 
a resposta da UE ao problema crescente dos 
resíduos de plástico, colocando a tónica nos 
resíduos de embalagens de plástico. A estratégia 
da UE para os plásticos, de 2018, propõe medidas 
destinadas a melhorar a reciclabilidade, a 
recolha, a triagem, a reciclagem e o conteúdo 
reciclado dos produtos de plástico. Na revisão da 
Diretiva Embalagens e Resíduos de Embalagens, 
foram fixados novos objetivos em matéria de 
reciclagem de embalagens de plástico em 2025 
(50%) e 2030 (55%). As novas regras mais 
rigorosas de comunicação de informações levarão 
provavelmente à diminuição da taxa média 
comunicada de reciclagem de embalagens de 
plástico na UE. Mesmo em relação às embalagens 
de plástico, o ramo mais desenvolvido da 
estratégia para os plásticos, será necessária uma 
ação concertada das partes interessadas a nível 
da UE e dos Estados Membros para colmatar 
a diferença considerável entre a atual taxa de 
reciclagem e a situação em que a União terá de 
estar já dentro de 5 a 10 anos. 
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