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Assunto:  MEDIDAS PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE SACOS DE PLÁSTICO - ENTRADA EM VIGOR 

 

Caro Associado, 

 

Relembramos que a partir de 1 de Abril de 2017, entram em vigor as medidas para redução do consumo de sacos 
de plástico em todos os estabelecimentos comerciais, aprovadas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 10/2014/A, 
de 3 de Julho. 

 

Mais relembramos que não é aplicável à Região Autónoma dos Açores a contribuição sobre os sacos de plásticos 
leves, legislada a nível nacional através da Lei n.º 82-D/2014, de 31 de Dezembro, regulamentada pela Portaria n.º 
286-B/2014, de 31 de Dezembro.  

 

Na Região Autónoma dos Açores aplica-se o referido Decreto Legislativo Regional n.º 10/2014/A, de 3 de Julho, 
regulamentado pela Portaria n.º 36/2015 de 31 de Março de 2015.   

 

As medidas para redução do consumo de sacos e plástico que entrarão em vigor a partir de 1 de abril de 2017 com-
preendem:  

 

1. PAGAMENTO DE ECOTAXA  

A taxa ambiental foi fixada em 0,04 euros e incide sobre cada saco de plástico distribuído ao consumidor final nos 
estabelecimentos de comércio a retalho, com exceção apenas dos sacos de plástico que se destinem a entrar em 
contato direto com os géneros alimentícios.  

 

A taxa cobrada ao consumidor final pela aquisição de sacos de plástico é obrigatoriamente discriminada no recibo 
entregue ao mesmo, pelo que deve constar na fatura a designação do movimento como “taxa sobre saco de plásti-
co”, assim como o número de unidades disponibilizadas e o respetivo valor cobrado a título de taxa. 

 

A discriminação da taxa na fatura é feita em separado do eventual preço de venda do respetivo saco de plástico e 
sobre aquela não incide o Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA). 

 

O cálculo da liquidação da taxa devida é efetuado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos 
Açores (ERSARA), com base na declaração da qual consta a quantidade de sacos de plástico adquiridos e a quanti-
dade de sacos de plástico distribuídos aos consumidores finais no ano civil anterior, submetida pelos sujeitos passi-
vos até ao final do mês de fevereiro de cada ano, em modelo próprio a disponibilizar pela ERSARA, acompanhado 
de cópia dos documentos contabilísticos que demonstrem a quantidade das aquisições e das existências de sacos 
de plástico. 

 

O documento de liquidação é emitido pela ERSARA no prazo máximo de 30 dias, contado da receção da declaração 
acima mencionada, sendo que o sujeito passivo deve proceder ao pagamento da contribuição junto do departa-
mento do Governo Regional com competência em matéria de finanças, até ao dia 31 de maio de cada ano. 

 

2. PROIBIÇÃO DE PUBLICIDADE 

É proibida a inserção de publicidade em sacos de plástico leves, com exceção do logótipo ou denominação comer-
cial ou social do estabelecimento que fornece o saco, em área não superior a 20% da superfície total do saco.  

 

Entende-se por saco de plástico leve o saco de matéria plástica, em conformidade com a definição constante do n.º 
1 do art. 3.º do Regulamento (EU) n.º 10/2011, da Comissão, de 14 de Janeiro de 2011, com espessura de parede 
inferior a 50 µm. 

 

3. MENSAGENS DE SENSIBILIZAÇÃO E PUBLICIDADE 

É obrigatória a inserção em todos os sacos de plástico que contenham publicidade ou o logótipo ou denominação 
comercial ou social do estabelecimento que fornece o saco, das mensagens de sensibilização aprovadas pelo Des-
pacho n.º 2704/2015, de 14 de dezembro, cujos modelos estão disponíveis em ficheiro digital no sítio da internet 
da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente.   

 

A mensagem de sensibilização pode ser escrita e visual e a respetiva área não pode ser inferior a 20% da superfície 
total do saco ou à área ocupada pela inserção publicitária, se esta for superior a 20% da superfície total do saco. 

 

Na determinação da superfície total do saco de plástico não são consideradas as áreas dos foles e das alças ou asas. 

 

A presente circular não dispensa a leitura dos diplomas, que poderá consultar em www.dre.pt ou através do site 
desta Câmara do Comércio. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção.  

 


