
 

N/REF. 21/11                                             Angra do Heroísmo, Fevereiro de 2011 

 

Assunto:  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  EELLÉÉCCTTRRIICCOOSS  EE  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOOSS  ((EEEEEE))  ––  RREECCOOLLHHAA,,  RREEUUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  EE  RREECCIICCLLAAGGEEMM. 

 

 

Caro Associado, 

 

Sabia que os produtores de equipamentos eléctricos e electrónicos têm novas 

responsabilidades na gestão dos resíduos? 

 

 

Trazemos ao seu conhecimento a publicação do Decreto-Lei n.º 132/2010, de 17 de Dezembro, que vem 

introduzir novas responsabilidades para os produtores de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE), no 

que concerne à sua recolha, reutilização e reciclagem, quando atingem o seu fim de vida.  

 

Assim, verifica-se que os produtores de EEE são responsáveis pela gestão dos resíduos, ou seja, por garantir 

que no final da vida, os EEE são recolhidos e reutilizados ou reciclados. 

 

Para se verificar o cumprimento desta responsabilidade, os operadores têm agora de recolher informação 

sobre as quantidades e os tipos de resíduos que são recolhidos e reutilizados, reciclados ou exportados. 

 

No caso de produtores que vendam EEE à distância a consumidores em Portugal (através de internet, 

telefone, catálogos, etc.), também estão abrangidos por estas obrigações. 

 

Quanto à fiscalização, compete às seguintes entidades o cumprimento das regras de gestão dos resíduos: 

 

� Inspecção Regional do Ambiente; 

� Inspecção Regional das Actividades Económicas; 

� Autoridades policiais. 

 

Os valores a pagar pelo não cumprimento das regras são distribuídos da seguinte forma: 

 

� 50% para o Fundo de Intervenção Ambiental; 

 



 

� 25% para a entidade que a aplique; 

� 15% para a entidade autuante (iniciou o processo); 

� 10% para o Estado. 

 

A aplicação deste diploma, visa prevenir a produção de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e 

promover a sua valorização através da sua reutilização, reciclagem e recuperação energética. 

 

As novas regras sobre gestão de resíduos, contribuem para a redução da quantidade e do carácter nocivo dos 

resíduos e para melhorar o comportamento ambiental de todos os operadores, desde os seus produtores, 

distribuidores, responsáveis pelo transporte e tratamento, aos seus utilizadores. 

 

O presente decreto-lei entrou em vigor a 18 de Dezembro de 2010. 

 

A presente circular não dispensa a consulta do diploma, que pode ser em www.dre.pt ou através do site 

desta Câmara do Comércio, em: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1297354637.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  

 


