
 

 

N/Ref. 27/21                  Angra do Heroísmo, junho 2021 

  

Assunto:    Alteração dos períodos transitórios para a não utilização e não disponibilização de 
louça de plástico de utilização única nas atividades do setor de restauração e/ou 
bebidas e no comércio a retalho 

  

Caro Associado, 

 

Leva-se ao conhecimento de V.Ex.ª (s) a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 

16/2021/A de 14 de junho de 2021, que vem alterar os períodos transitórios previstos na Lei 

n.º 76/2019 de 02 de setembro de 2019, que determina a não utilização e não disponibilização 

de louça de plástico de utilização única nas atividades do setor de restauração e/ou bebidas e 

no comércio a retalho.  

Relembramos que os estabelecimentos do setor de restauração e bebidas e os do comércio a 

retalho vão ser proibidos de disponibilizar louça de plástico de utilização única. 

Prorrogação do período transitório para a proibição de utilização:  

 Prestadores de serviços de restauração e/ou bebidas – dispõe de um período de 

adaptação até 31 de dezembro de 2021; 

 Os prestadores de serviços não sedentários de restauração e/ou bebidas e os 

prestadores de serviços em meios de transporte (coletivos aéreos, ferroviário, 

marítimo e viário de longo curso) – dispõe de um período de adaptação até 31 de 

dezembro de 2021. 

Para o setor de comércio a retalho relembramos que a proibição de disponibilizar plástico de 

utilização única é a partir de 3 de Setembro de 2022. 

 

https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/67ae7ead-04dd-4ae1-bb29-ffee2da42f13/pdfOriginal
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/67ae7ead-04dd-4ae1-bb29-ffee2da42f13/pdfOriginal
https://dre.pt/application/conteudo/124346827
https://dre.pt/application/conteudo/124346827


 

 

Estão abrangidos por esta Lei, os utensílios utilizados para o consumo de alimentação ou 

bebidas (Pratos, tigelas, copos, colheres, garfos, facas, palhinhas, palhetas), cuja utilização, 

pelas suas características, apenas seja possível uma vez. 

Exceções em que o material de plástico de utilização única pode ser utilizado: 

 Quando o consumo é feito em contexto clínico/hospitalar com especiais indicações 

clínicas ou contexto de emergência social ou humanitária. 

 O presente diploma entra em vigor à data da sua publicação e não dispensa a sua leitura que 

poderá consultar no Jornal Oficial , I Série, número 93 de 15 de junho de 2021.    

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/67ae7ead-04dd-4ae1-bb29-ffee2da42f13

