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Sumário Executivo

Uma série de três tendências intensificam os 
debates sobre reciclagem e gestão de resíduos 
em todo o mundo. A primeira é a consciência 
crescente de que a poluição por plástico está 
a atingir até as zonas mais recônditas do 
nosso planeta. Cientistas constataram que os 
resíduos de plástico, nas quais está incluído 
o lixo comum, estão a contaminar os nossos 
oceanos a um ritmo equivalente a um camião 
de resíduos por minuto e as suas estimativas 
indicam que haverá mais plástico no mar do 
que peixe até 2050 (por peso1). Isto levou 
muitos investigadores a analisar a quantidade 
de plástico que tem sido, de facto, reciclado 
tendo em conta os sistemas de reciclagem em 
funcionamento. Concluíram também que de 
todo o plástico alguma vez produzido apenas 
9 % foi reciclado2.   

A segunda tendência diz respeito às 
preocupações levantadas durante a 
Convenção de Basileia relativamente aos custos 
crescentes associados à recolha, processamento 
e reciclagem dos países que costumavam 
depender da China, Índia e de muitos outros  
países asiáticos para comprar e separar 
a partir de resíduos recicláveis misturados.

A terceira tendência o desejo crescente de 
mudar do modelo industrial de “extrair-
produzir-descartar” para um de “economia 
circular”, no qual os recursos são recolhidos 
e utilizados valorizando-os durante a maior 
quantidade de tempo possível. Algo que 
se tornou mais evidente no Plano de Acção 
Europeu para a Economia Circular, que 
estabeleceu metas obrigatórias, por lei, para 
a recolha e reciclagem de materiais comuns.

Motivados por esta confluência de 
tendências, decisores políticos, organizações 
ambientais e empresas estão a avaliar 
ativamente soluções como os sistemas 
de depósito para a gestão sustentável de 
embalagens de bebidas de uso único.**

Os Sistemas de Depósito com Retorno (SDR) 
acrescentam um pequeno, mas importante, 
valor de depósito ao preço de cada bebida que 
é depois reembolsado quando o consumidor 
devolve as embalagens vazias para serem 
recicladas. Estes sistemas são tipicamente 
estabelecidos através de legislação própria 
promulgada por um Estado ou Governo 
nacional. A política é conhecida pela sua 
eficácia, com os principais SDR recuperando 
regularmente acima de 90 % do depósito de 
embalagens vendidas3.

1. Sumário executivo 

*Durante a Conferência das Partes, das Nações Unidas, em Basileia, Suíça, em Maio de 2019, 
as Nações Unidas concordaram exigir consentimento aos países que mais importam antes de 
poderem continuar a exportar resíduos plásticos misturados, não recicláveis e contaminados.
 **Os sistemas de depósito são também conhecidos como esquemas de depósito de 
embalagens, “bottle bills”, legislação de depósito de embalagens ou programas de incentivo 
ao depósito de embalagens.



Princípios e medidas presentes nos sistemas de depósito 
com retorno de elevada eficácia

Figura 1: 

DESEMPENHO CONVENIÊNCIA RESPONSABILIDADE 
DO PRODUTOR

INTEGRIDADE DO SISTEMA

1.   Conjunto alargado de 
     bebidas e embalagens
2.  Valor mínimo de depósito
3.  Taxas de retorno

7. Financiamento no âmbito 
    da Responsabilidade 
    Alargada do Produtor
8. Reinvestimento dos 
    valores de depósitos sem
    retorno e receitas dos
    materiais no sistema 
9. Requisitos para conteúdo
    reciclado

10.  Organização sem fins lucrativos
      para gestão administrativa e
      operacional centralizada
11.   Relatórios governamentais 
      e comunicação com o
      consumidor
12.  Aplicação da lei pelo Governo

Todas as 12 medidas – quando executadas em conjunto – respondem aos desafios globais sobre resíduos 
e promovem a transição para uma economia circular.
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4. Conveniência dos sistemas 
    de recolha e reembolso
5. Depósitos cobrados
    separadamente e com 
    reembolso total
6. Símbolos de depósito de
    embalagens, retornos manuais
    e códigos de barras para uma
    contabilização exata
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Em 2019, a União Europeia adotou a Diretiva de 
Plásticos de Utilização Única, a qual define que 
os Estados-Membros deverão recolher 90 % 
das embalagens de bebidas de plástico até 
2029. Os especialistas dizem que será difícil⁴, ou 
até impossível⁵, conseguir atingir este objetivo 
sem a execução de um sistema de depósito de 
embalagens. Estes têm, por conseguinte, tido 
uma procura crescente.  

Só nos últimos três anos, 22 Estados ou países 
comprometeram-se a atualizar os sistemas de 
depósito existentes ou a desenvolver novos6. 
Além deste grupo, pelo menos 12 Estados 
ou países estão, de momento, a actualizar 
os sistemas de depósito existentes ou a 
desenvolver novos7. Em 2019, 9 estados dos 
EUA, propuseram-se a adotar políticas de 
depósito, demonstrando “muito mais interesse 
do que alguma vez foi visto no passado”8, de 
acordo com o Container Recycling Institute, uma 
organização sem fins lucrativos que monitoriza 
sistemas de depósito.

A TOMRA tem mais de 45 anos de experiência 
a trabalhar em sistemas de depósito obrigatório 
de embalagens, operando actualmente em 40 
mercados e nas diferentes fases da cadeia de 
valor. A TOMRA tem um conhecimento único, 
muito graças à sua experiência global no setor. 
É este o momento certo para analisar o que 
faz com que alguns sistemas sejam mais bem-
sucedidos do que outros. 

Depois de analisar os sistemas de depósito 
globais e refletir sobre a experiência nesses 
mercados, a TOMRA identificou um conjunto de 
“melhores práticas”. Os princípios comuns entre 
sistemas de depósito com retorno de elevada 
eficácia incluem:

• Desempenho: Uma meta de recolha para
   todas as bebidas e um valor de depósito
   para obter resultados muito positivos. 
• Conveniência: Um sistema de recolha que 
   é fácil, acessível e justo para reembolsar 
   todos os utilizadores.
• Responsabilidade do Produtor: 
   Os produtores financiam e reinvestem no
   sistema utilizando os valores de depósito não
   reembolsados e as receitas dos materiais
   vendidos.
• Integridade do sistema: Confiança no
   sistema através de uma gestão transparente
   com informação credível e forma de
   reembolso confiável.

Na prática, estes princípios no desenho do SDR 
são concretizados através de 12 medidas-chave 
ou elementos do programa. Estes, quando 
aplicados em conjunto, darão resposta aos 
desafios globais dos resíduos e permitirão 
a transição para uma economia circular. Dar 
prioridade a um e não a outro perturbará o 
desempenho de um sistema de depósito e a sua 
eficiência. Como acontece com todos princípios, 

a cultura local, as infraestruturas e a política 
existente precisam de ser tidas em conta para 
moldar o sistema que funcione de forma eficaz 
em cada mercado. 
As 12 medidas-chave dos sistemas de depósito 
de alta eficácia incluem:

DESEMPENHO
1.  Conjunto alargado de bebidas e 
embalagens: A legislação define, de forma 
clara, que bebidas, respetivo volume e material 
(das embalagens) serão incluídos no sistema. 
Deixar de fora uma categoria de bebida 
pode significar milhares de latas ou 
garrafas recicláveis que são desperdiçadas 
e potencialmente colocadas nos resíduos 
indiferenciados. Quando Nova Iorque expandiu 
a sua rede de sistemas de depósito para incluir 
água, em 2009, isso duplicou a quantidade de 
embalagens de PET recolhidas. As embalagens 
de água representam agora cerca de 25 % 
do total de embalagens depositadas para 
reciclagem.
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Todas as medidas – quando 
executadas em conjunto – respondem 

aos desafios globais de resíduos 
e promovem a transição para uma 

economia circular.



A inclusão de um número máximo de tipos 
de bebida também reduz a confusão do 
consumidor no momento do depósito e conduz 
a melhores economias de escala para o sistema.

2. Valor mínimo de depósito: Dar um 
incentivo financeiro à reciclagem é o que 
separa os sistemas de depósito de embalagens 
de outros sistemas de recolha. Os dados 
de reembolso recolhidos há várias décadas 
demonstram que níveis significativos de 
valor dedepósito levam a uma recolha de 
embalagens mais eficaz. Por exemplo, o Estado 
do Michigan utiliza um depósito de 0,10$USD 
para atingir uma taxa de retorno de cerca de 
90 %⁹. Já o depósito no valor de 0,05$USD 
do Estado do Connecticut não mudou desde 
1978, altura em que era considerado um valor 
apelativo. A taxa de retorno desceu de 
88 %, em 2002, para 50 %, em 2018, detendo 
uma das taxas de retorno mais baixas do 
mundo10. Sistemas de elevada eficácia têm 
um valor de depósito mínimo significativo e 
permitem que os produtores o aumentem, caso 
necessitem, para atingir as metas desejadas.

3. Taxas de retorno: Definir uma meta 
de recolha estabelece o objetivo da política 
levando a um alinhamento dos produtores para 
a definição de incentivos e à disponibilização de 
opções de recolha acessíveis aos consumidores. 
Para os objectivos deste documento, “produtor” 
significa a primeira empresa a vender e a 

colocar a embalagem com depósito, no 
mercado (i. e., produtor, importador ou 
distribuidor). 
Os reguladores medem o desempenho e fazem 
cumprir o objetivo definido (ver medida #12: 
Aplicação da lei pelo Governo). 
Definir expetativas através de metas garante 
também que as empresas tenham autorização 
para delinearem o programa com flexibilidade e 
rapidez de resposta em mente. Por exemplo, os 
stakeholders do Estado do Oregan acordaram 
incorporar uma meta na actualização da lei 
de 2011. Em 2016, observou-se que a taxa de 
retorno tinha ficado abaixo da meta de 80 % 
em 2 anos consecutivos, desencadeando de 
imediato um aumento automático do valor de 
depósito de 0,05$USD para 0,10$USD.* A taxa 
de retorno subiu de 64 %, em 2016, para 86 %, 
em 201911.

RECOLHA 
4. Conveniência dos sistemas de recolha 
e reembolso: Sistemas de depósito de elevada 
eficácia facilitam o reembolso ao consumidor. 
Os consumidores têm direito a reaver o 
dinheiro que depositaram e os produtores 
têm a obrigação de tornar isso possível. Os 
consumidores que costumam reciclar grandes 
volumes e a economia informal devem, 
também, ser acomodadas no desenho da rede 
de recolha. O modelo de recolha mais comum 
e eficaz é conhecido como “return to retail” 
[recolha no retalho] no qual os retalhistas que 

vendem bebidas devem receber as respetivas 
embalagens vazias. Nos melhores sistemas 
de depósito de elevada eficácia, 9 em 10 
empregam a recolha return to retail atingindo 
uma média de taxa de retorno de 91 %12. 
A Alemanha, que tem o sistema de depósito 
com maior eficácia de todo o mundo, com uma 
taxa de retorno de 98 %, tem o envolvimento 
dos retalhistas. 

*Abril de 20176 Rewarding Recycling
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5. Depósitos cobrados separadamente 
e com reembolso total: Sistemas de 
depósito eficazes indicam o valor do depósito 
separadamente nas prateleiras e nos talões 
de venda e asseguram que são totalmente 
reembolsáveis. Um verdadeiro “depósito”, em 
qualquer contexto, é criado para ser devolvido, 
na sua totalidade, quando o utilizador 
completa a ação de retorno. Isto fortalece o 
incentivo financeiro e traduz-se em taxas de 
retorno mais elevadas do que os sistemas que 
têm reembolsos parciais (conhecidos como 
modelos centrais). Os cinco melhores sistemas 
de depósito em todo o mundo (Alemanha, 
Países Baixos, Finlândia, Dinamarca e Lituânia) 
oferecem todos depósitos inteiramente 
reembolsáveis. No seu conjunto, têm uma 
taxa de retorno de 94 %13. Assinalar o valor do 
depósito separadamente do preço da venda, 
tanto no preço indicado na prateleira como no 
talão de venda, ajuda a educar o consumidor e 
evita confusões desnecessárias.

6. Símbolos de depósito de embalagens, 
retornos manuais e códigos de barras para 
uma contabilização exata: 
Para que os consumidores consigam facilmente 
identificar as embalagens que fazem parte 
do sistema de depósito, os sistemas de 
elevada eficácia utilizam de um texto-padrão 
ou que um símbolo seja impresso em cada 
embalagem de bebida. Esta visibilidade 
permite, também, que nos locais de recolha 

que processam embalagens manualmente 
haja o reconhecimento e a contabilização de 
cada embalagem que faz parte do sistema. 
Isto permite que o pagamento ao consumidor 
seja rigoroso, que exista um nível padrão de 
segurança e um registo financeiro transparente 
e justo na contabilização de cada embalagem. 
Um símbolo de depósito único e códigos de 
barras específicos evitam recolhas fraudulentas 
das embalagens que não estão abrangidas pelo 
depósito e ajudam a reduzir custos. Antes de o 
sistema de depósito ser lançado na Nova Gales 
do Sul, Austrália, as bebidas também eram 
vendidas em conjunto no que conhecemos 
como “multipacks” e não tinham códigos de 
barra individuais. Isto teria criado situações em 
que uma embalagem vendida individualmente 
seria aceite por uma máquina de depósito de 
embalagens e as que faziam parte do multipack 
seriam rejeitadas continuamente. Para evitar 
confusão por parte dos consumidores, o 
Governo atualizou os requisitos dos rótulos 
para que fosse possível acrescentar códigos de 
barras individuais antes do sistema de depósito 
ter sido levado a cabo.

7 Rewarding Recycling

Sumário Executivo



8 Rewarding Recycling

RESPONSABILIDADE DO 
PRODUTOR

7. Financiamento no âmbito da 
Responsabilidade Alargada do Produtor: 
Ao incorporar os princípios da 
Responsabilidade Alargada do Produtor (RAP), 
os programas de depósito bem-sucedidos 
incentivam os produtores e os retalhistas a 
gerir o impacto ambiental de um produto no 
ciclo de vida da embalagem. Os produtores 
cobrem os custos líquidos e influenciam o 
desenvolvimento da embalagem para sua 
reciclabilidade. Veja como podem utilizar 
diversas medidas económicas (Medidas #8 
e #10).

8.   Reinvestimento dos valores de 
depósitos sem retorno e receitas dos 
materiais no sistema: É atribuída uma 
“licença para operar”* aos produtores, devendo 
estes reinvestir os valores de depósito sem 
retorno no sistema reduzindo, assim, os seus 
próprios custos líquidos. A Noruega, com a 
sua taxa de retorno de 89 %, é um exemplo 
notável disso mesmo. Em 2019, os depósitos 
sem retorno e o valor da venda da matéria-
prima eram suficientes para cobrir mais de                 
90 % dos custos do sistema de depósito: 49 % 
dos custos eram compensados com depósitos 
sem retorno, 35 % com vendas de materiais e 
8 % de outras receitas (sobretudo financeiras) 

– apenas 8 % precisavam de ser cobertos pela 
taxa de ecovalor (Responsabilidade Alargada 
do Produtor – RAP) dos produtores.14 

No caso das latas de alumínio, os fluxos 
de receita são ainda elevados o suficiente 
para evitar qualquer ecovalor adicional dos 
produtores. Na verdade, o ecovalor por cada 
lata de alumínio foi negativo, o que significa 
que houve uma redução de 0,08NOK para os 
produtores (0,07€/0,008$US)15.

9. Requisitos para conteúdo reciclado:  
Uma vez que os sistemas de elevada eficácia 
permitem que os operadores de sistema de 
depósito mantenham as receitas da venda 
das embalagens recolhidas e os valores das 
matérias-primas, quantos mais altos e estáveis, 
mais ajudam a reduzir os custos gerais do 
sistema. Como muitos outros bens, os materiais 
reciclados têm preços de mercado voláteis, 
criando riscos relativamente ao investimento 
na recolha, processamento e reciclagem. 
Por exemplo, em janeiro de 2018, o preço de 

embalagens alimentares de PET reciclado nos 
EUA era 7 % mais barato do que PET virgem, 
mas, em meados de 2020, era cerca de 35 
% mais caro16. Embora as marcas tenham 
vindo a definir compromissos ambiciosos 
de incorporação de reciclagem, no passado, 
essas mesmas empresas estabeleceram 
objetivos semelhantes mas com progressos 
mínimos17. Regras para que os produtores de 
bebidas usem materiais recuperados, como 
a exigência da União Europeia (UE) para que 
as garrafas PET utilizem 30 % de material 
reciclado até 2030, estabilizarão os valores das 
matérias-primas recicladas e, por conseguinte, 
incentivarão reciclagem de alta qualidade18.

*Refere-se à permissão dada pelas autoridades governamentais e, de forma geral, pelo grande público 
para conduzir negócios sob uma jurisdição específica.
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INTEGRIDADE DO SISTEMA

10.  Organização sem fins lucrativos para 
gestão administrativa e operacional 
centralizada: Os sistemas de depósito 
são uma plataforma para os produtores e 
retalhistas gerirem de forma responsável 
a retoma e a reciclagem das embalagens. 
Dado que existem habitualmente centenas 
de produtores, importadores, distribuidores 
e retalhistas a operar em cada mercado, se 
cada organização regulada facultasse o seu 
próprio serviço de compliance então o custo 
geral do sistema aumentaria. Os sistemas de 
elevada eficácia abordam esta questão ao 
incentivar a indústria de bebidas a centralizar 
algumas responsabilidades comuns dos 
sistemas de depósito sob uma entidade sem 
fins lucrativos. Esta Entidade Gestora (EG) 
do SDR é um facilitador para a resolução 
de questões na cadeia de abastecimento e 
potencializa uma maior eficiência de custos. 
As responsabilidades da EG do SDR incluem, 
entre outras, o registo dos produtos, a gestão 
dos fundos resultantes do depósito e respetivo 
retorno (“Clearinghouse”*) e o estabelecimento 
de protocolos para a mitigação de fraudes*. 
Mas garantir que o reembolso é acessível a 
todos os consumidores (incluindo a criação de 
infraestruturas e respetiva recolha) não é algo 
que tenha de ficar inteiramente a cargo da EG 
do SDR devido a possíveis conflitos de interesse. 
Em alguns países ou Estados, a legislação define 

que, aquando da definição dos programas, a 
abordagem deva ser de a recolha acontecer 
no retalho (“return to retail”) ou ser delegada 
a um “gestor de rede”, que é responsável por 
salvaguardar determinados pré-requisitos 
como um determinado número de pontos 
de recolha per capita.

11.  Relatórios governamentais e 
comunicação com o consumidor:
 A publicação de relatórios para os reguladores 
e a disponibilização de informação ao público 
sobre os resultados alcançados, permite um 
acompanhamento regular relativamente às 
metas definidas. A sensibilização do consumidor 
aumenta a participação do consumidor no 
sistema de depósito e a confiança na sua 
integridade e desempenho. 

12.  Aplicação da lei pelo governo: 
Embora um SDR de elevada eficácia permita 
que empresas do setor privado executem 
e giram o sistema, o Governo desempenha 
um papel determinante enquanto regulador 
para assegurar um bom desempenho, arbitrar 
incumprimentos e manter um equilíbrio 
competitivo entre as partes. Penalizações 
superiores aos custos de não participação 
no sistema de depósito motiva os diferentes 
stakeholders a cumprir e a tornar o sistema 
mais eficiente. A legislação deverá 
considerar procedimentos de 
auditoria e uma entidade que 
garanta a aplicação da lei. L’ONU 

A UE APELA À UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS 
DE DEPÓSITO DE EMBALAGENS
Enquanto os líderes se debruçam com a extensão 
dos desafios que os esperam para lidar com os 
resíduos e a transição para uma economia circular, 
é evidente que a ambição das políticas públicas 
precisará de crescer para se coadunar com o 
momento actual. Cientistas estimam que existem 
já mais de 150 milhões de toneladas de plástico no 
oceano19 e é esperado o triplo até 2040 se nada for 
feito20. A UE está a tentar estar à altura do desafio. 
Em 2017, a Assembleia das Nações Unidas para 
o Ambiente aprovou uma resolução que encoraja 
os Estados-Membros a adoptar abordagens 
“inovadoras” para a poluição marítima como os 
sistemas de depósito de embalagens21.

À medida que o mundo entra no sexto decénio 
de sistemas de depósitos para embalagens (não 
reutilizáveis) existem ainda áreas que podem 
ser melhoradas. Nenhuma política pública pode 
ser estabelecida e esperar-se que atinja os seus 
objectivos indefinidamente. As mudanças nos 
produtos do consumidor, nas embalagens, a 
inflação e a inovação estão a encorajar os criadores 
dos sistemas a considerar “modernizar” os 
modelos de depósito tradicionais. 
Quanto mais se avançar com uma abordagem 
estruturada – baseada nos princípios de 
Desempenho, Conveniência, Responsabilidade 
do Produtor e Integridade do Sistema – mais os 
sistemas de depósito de elevada eficácia podem 
tornar-se uma realidade.

*Ver a definição de “Clearinghouse”, página 65.
9 Rewarding Recycling
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Vivemos na era de um 
consumismo sem igual. Isto 
levou-nos a ultrapassar o limite 
daquilo que o nosso planeta 
pode suportar. A TOMRA 
procura quebrar este paradigma 
com soluções que ajudem a 
transformar resíduos em recursos. 
Acreditamos que as contribuições 
da TOMRA com a sua tecnologia 
de sensores, e os seus mais de 
45 anos de experiência a 
trabalhar com stakeholders 
dos setores privado, público 
e sociedade civil em todo o 
mundo, podem ajudar a cadeia 
de valor inteira a optimizar a 
produtividade dos recursos. 
Para tal, a TOMRA investiu em 
dois negócios e num acelerador 
de inovação.

2. Sobre a TOMRA

AS SOLUÇÕES DE RECOLHA TOMRA 

ECONOMIA CIRCULAR TOMRA

As Soluções de Recolha da TOMRA oferecem soluções de depósito para o chamado “Clean 
Loop Recycling” – recolhendo embalagens de bebidas que podem ser continuamente 
reutilizadas, recicladas e transformadas em novas garrafas e latas. Com cerca de 84,000 
instalações em mais de 60 mercados de depósito de reutilização ou utilização única, as 
máquinas de depósito automático da TOMRA recolhem mais de 40 mil milhões de embalagens 
de bebidas todos os anos para reutilização ou reciclagem em ciclo fechado. O sistema de 
máquinas da TOMRA, as soluções digitais e a qualidade do serviço prestado fazem com que 
reciclar seja fácil para os proprietários de sistemas de depósito, retalhistas e consumidores, 
acabando todos por ter um contributo decisivo para um planeta mais sustentável. 

SOLUÇÕES DE TRIAGEM TOMRA  
As soluções de triagem TOMRA utilizam tecnologias avançadas, baseadas em sensores, para as 
indústrias de reciclagem, alimentação e mineração para maximizar a produtividade dos recursos. 
A tecnologia de reciclagem da TOMRA é favorecida pelas infraestruturas de reciclagem de última 
geração e pela indústria de gestão de desperdício. Foram já instalados mais de 6000 soluções 
de sistemas de triagem em mais de 100 países em todo o mundo. As soluções de triagem de 
alimentos da TOMRA elevam sua capacidade e disponibilidade de processamento, além de 
aumentarem a qualidade, os resultados financeiros e a segurança alimentos, maximizando os 
resultados financeiros. As soluções de separação de minério da TOMRA promovem a eficiência 
energética e prologam a vida das operações mineiras, aumentando o valor geral da mina.

A “Economia Circular TOMRA” foi estabelecida para alavancar o seu conhecimento 
especializado da TOMRA para acelerar a transição para uma economia circular. Com a 
posição líder que detém relativamente às tecnologias de recolha e triagem de tecnologia de 
produto e ao conhecimento de processamento largamente reconhecido, a Economia Circular 
TOMRA trabalhará para posicioná-la enquanto parceiro estratégico para que possa colaborar 
com intervenientes essenciais em toda a cadeia de valor da reciclagem de plástico. O nosso 
objetivo é desenvolver novos métodos, procedimentos, tecnologias e modelos de negócio 
a fim de desenvolver soluções holísticas e sustentáveis. O foco a longo prazo da Economia 
Circular TOMRA conduzirá a novas oportunidades de negócio além do negócio actual, através 
da exploração de tecnologias disruptivas e da digitalização da cadeia de valor.
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Sobre a TOMRA

A nossa experiência com 
sistemas de depósito 
obrigatório

Em 1972, os nossos fundadores, Tore and Petter 
Planke, inventaram a primeira máquina automática de 
depósito de embalagens depois de uma mercearia local 
ter pedido ajuda com a recolha das embalagens de 
bebidas. Hoje em dia, os retalhistas podem oferecer aos 
seus clientes uma opção self-service para que possam 
depositar as suas embalagens vazias. Desde então que 
a TOMRA se expandiu para grande parte dos mercados 
mundiais de depósito de embalagens proporcionando 
uma experiência inigualável no que diz respeito à 
criação, investimento e execução destes sistemas.

Os fundadores da TOMRA, Tore and Petter Planke.
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Sobre a TOMRA

A experiência da TOMRA vai muito além do desenvolvimento e gestão de tecnologia. 
Em alguns mercados, a TOMRA estabelece parcerias com produtores de bebidas locais 

para gerir dados e recolher materiais (EUA e Nova Gales do Sul, na Austrália).

DEPÓSITO

Tecnologia RVM Devolução de valores 
de depósitos/taxas e gestão 

da integridade dos dados

Recolha de material, 
processamento e mediação

Processamento PET

GESTÃO DE DADOS RECOLHA RECICLAGEM

As competências dos sistemas de depósito da TOMRA



3. Sobre este documento

Este documento foi publicado para todos os stakeholders 
que procuram as melhores práticas e diretrizes para 
acelerar a adoção de uma economia circular, atingir metas 
de desempenho e abordar o problema crónico do lixo 
das embalagens de bebidas. Este recurso foi também 
criado para os responsáveis pela elaboração de legislação 
e políticas de regulação que pretendam perceber como 
organizar um SDR num documento legal. 
É aplicável na criação de novos programas de depósito 
e para modernizar os que já existem. 
Contudo, é importante sublinhar que factores como 
cultura local, grupos socioeconómicos, infraestruturas e 
política podem suscitar pequenos ajustamentos.
Este documento não procura fazer uma análise económica 
abrangente dos sistemas de reciclagem. Faculta apenas 
informações sobre os SDR com maior eficácia e as suas 
melhores práticas. No entanto, quando existem dados 
disponíveis apresentamo-los para ilustrar a relação custo-
eficácia de um destes sistemas.

Para todos os stakeholders 
que procuram as melhores práticas e 
diretrizes para acelerar a adoção de 
uma economia circular.
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Actualmente, uma série de tendências está 
a abalar a forma como a sociedade trata o 
desperdício:

• Plástico nos oceanos: Desde julho 
de 2018 que políticos de todo o mundo 
aprovaram 325 leis para regular o uso 
de embalagens de plástico22. Cientistas 
constataram que os resíduos de plástico 
estão a contaminar os oceanos a um ritmo 
equivalente a um camião de resíduos por 
minuto por minuto e a previsão é a de que 
haverá mais plástico nos oceanos do que 
peixe até 2050 (por peso)23. Isto levou a que 
investigadores analisassem a quantidade 

de plástico que tem, de facto, sido reciclada 
através do sistema de reciclagem em vigor. 
Cientistas determinam também que, de 
todo o plástico alguma vez produzido, 
apenas 9 % foi reciclado24. Dada a ausência 
de uma estrutura política global para 
abordar este desafio mundial, os produtores 
delinearam compromissos ambiciosos, 
como o objectivo estabelecido pela 
Coca-Cola de recuperar uma lata ou garrafa 
por cada vendida até 203025.

• Custos crescentes da reciclagem 
à medida que o mundo se foca na 
qualidade do produto: Depois de anos 
de preocupações relativas à poluição, a 
política “China National Sword” proibiu, de 
forma eficaz, a importação de “resíduos 
domésticos” e “resíduos indiferenciados” 
removendo, assim, um dos maiores 
compradores do mercado global. Isto quase 
que eliminou a procura por recicláveis de 
baixa qualidade e forçou comunidades 
a investir na elevação da qualidade do 
material. Por exemplo, as exportações 
coletivas de sucata de plástico dos EUA 
para a China e Hong Kong caíram

4. O desafio 
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94 % e as de papel caíram 60 %26. 
O Regulamento para Resíduos de Plástico, 
que resultou da Convenção de Basileia, em 
2019, só veio reforçar este efeito ao aplicar 
regulações ao comércio global de resíduos de 
plástico. Algumas comunidades costumavam 
fazer uma pequena margem de lucro a partir 
da reciclagem e agora muitas são as que 
têm custos exorbitantes27. Muitas encerraram 
os seus serviços de reciclagem devido a 
preocupações com o orçamento. Outras tiveram 
de pedir aos produtores para assumir um papel 
maior relativamente ao financiamento e gestão 
de residuos28.

• Aspirações a uma economia circular:
Uma quantia surpreendente de produtos 
perfeitamente recicláveis é enviada para 
aterros, incineradoras ou são despejados na 
Natureza todos os anos (86 % de todas as 
embalagens de plástico mundialmente)29.
Este material é, na verdade, procurado por 

indústrias que pretendem usá-lo para fabricar 
novos produtos, o que significa que a sociedade 
está a livrar-se desnecessariamente de 
recursos de valor.

• Metas de desempenho exigidas:  
Enquanto os decisores políticos transformam a 
vontade pública de “solucionar” os problemas 
dos resíduos de plástico através de legislação, 
os produtores de bebidas têm novas metas, 
exigidas por lei, de recolha para atingir. 
A Diretriz de Plásticos de Uso Único, da União 
Europeia, por exemplo, exige a recolha de 90% 
das garrafas de plástico de uso único com 
tampas e rolhas até 2029 com uma meta de 
intervalo de 77 % até 202530. 

• O acesso não foi suficiente para 
aumentar a recuperação: À medida que 
o número de pessoas que tiveram acesso à 
reciclagem de resíduos quadruplicou, de 1990 
a 2010, nos EUA, a taxa de reciclagem de 

embalagens de bebidas, na verdade, diminuiu31. 
Isto sugere que a vontade pública relativamente 
à reciclagem desempenha um papel importante 
no sucesso da gestão do desperdício. 

• A reciclagem de vidro continua a ser 
um desafio: O vidro, em particular, tem um 
manuseamento desafiante para os recicladores 
de resíduos (especialmente em operações de 
um só fluxo) uma vez que se parte facilmente, 
contaminando outros materiais, o que reduz o 
seu próprio valor. 
Um inquérito a 45 instalações de recuperação 
de material por todo o Nordeste dos EUA 
concluiu que as que aceitavam materiais 
de resíduos enviavam quase 40 % do vidro 
diretamente para o aterro para ser enterrado 
ou utilizado como cobertura32. Sistemas de 
recolha de vidro individuais, na Europa, têm um 
desempenho melhor, apresentando uma taxa 
de recolha de reciclagem de 76 % (2017)33. 

EU Single-Use Plastics Directive targets for plastic beverage bottles
Collection targets for plastic beverage bottles Targets for recycled content in plastic beverage bottles

Unrecovered containersCollected containers Recycled content

*  2025 target for PET beverage bottles only. 2030 target for all plastic beverage bottles.

*

Virgin plastic

*

As metas da Diretiva de Plásticos De Utilização Única da UE para as garrafas de plástico

Metas de recolha para garrafas de plástico

Embalagens recolhidas Conteúdo recicladoEmbalagens sem 
recuperação

Plástico virgem

*Meta de 2025 apenas para embalagens PET. Meta de 2030 para todas as garrafas de plástico PET.

Metas para garrafas de plástico a partir 
de conteúdo reciclado

O desafio

77 % 25 %

90 % 30 %



• Compromisso com a incorporação de 
material reciclado: Em parte devido aos 
desafios sublinhados acima e à pressão pública 
associada, as grandes marcas de bebidas 
anunciaram os seus objetivos para aumentarem 
a quantidade de material reciclado incorporado 
nas suas embalagens. Isto constitui um dilema 
porque não existe plástico PET pós-consumo 
recolhido e reciclado de grande qualidade 
para dar resposta a estes compromissos. 
Por exemplo, a National  Association of PET 
Container Resources, da América do Norte, 
estima que, para que os produtores de bebidas 
nos EUA conseguissem atingir o limite de 50 % 
de conteúdo PET reciclado, a taxa nacional de 

reciclagem para as garrafas PET precisaria de 
chegar aos 70 % a partir de apenas 29 % em 
201934.

Estes desafios levaram decisores políticos a 
avaliar os SDR pela sua capacidade de recolher 
grandes quantidades de embalagens de bebidas 
e manter a elevada qualidade dos materiais 
de uma forma que possibilitasse aplicações de 
circuito fechado como os de “reciclagem garrafa 
a garrafa”.

Contudo, nem todos os sistemas de depósito 
são de elevada eficácia. Isto deve-se ao facto 
de não haver sistemas iguais. Por exemplo, 
tanto a Noruega como o Estado do Connecticut 
(EUA) têm sistemas de depósito com retorno, 
mas são largamente diferentes em estrutura e 
desempenho. O modelo da Noruega permite 
que os produtores giram as operações e a 
administração do sistema através de uma 
entidade central sem fins lucrativos e os 
retalhistas apresentem um sistema de recolha 
conveniente. (Para os efeitos que servem este 
documento, “produtores” significa produtores 
de bebidas, importadores e/ou distribuidores.) 
O valor do depósito em si é relativamente 
alto, 0,18-0,27€ (0,21-0,32 US$), e atinge uma 
taxa de recolha de 89 %. Em comparação, o 
estatuto do Estado do Connecticut atribui 
a responsabilidade aos proprietários das 

marcas, mas fá-lo sem metas de recolha. 
Adicionalmente, não incentiva a centralização 
da gestão das operações e cumprimento das 
medidas. Dois sistemas de terceiros servem uma 
porção importante do mercado e levam bem a 
cabo estas funções, mas existem oportunidades 
para melhorar a eficácia e aplicar controlos. O 
valor de depósito do Estado do Connecticut 
manteve-se o mesmo desde que foi aprovado, 
em 1978, no valor de 0,05$USD (0,04€), e, como 
resultado, o Estado tem a menor taxa de recolha 
do mundo com 50 %35. 

Pense nos SDR como um carro: se usar o 
combustível errado ou o condutor não souber 
conduzir então o carro terá dificuldades em 
andar e eventualmente avariar-se-á. Um 
condutor experiente, com os componentes 
certos e uma manutenção consistente, levará a 
que o carro ande com fiabilidade durante anos.

O desafio para os demais decisores políticos 
e stakeholders é negociar uma legislação que 
possa vir a permitir desempenho sustentável 
elevado. No capítulo seguinte sublinhamos o 
que os sistemas de depósito com retorno são 
capazes de fazer e, no Capítulo 6, o que faz com 
que estes programas, na prática, “funcionem”.

A motivação do público 
em relação à reciclagem, 
desempenha um papel 
importante no sucesso da 
gestão dos resíduos.
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Para perceber melhor os sistemas de depósito 
com retorno de elevada eficácia, é importante 
analisar resultados como os que são descritos 
a seguir:

Redução do lixo e contaminação dos 
oceanos por plástico
O lixo produzido pelas embalagens de bebidas, 
enquanto parte de todo o lixo produzido, é 
66 % menor em regiões com SDR do que sem36. 
Regiões com um valor de depósito considerável 
têm menos lixo de embalagens de bebidas, 
enquanto parte de todo o lixo, do que 
comparado com sistemas de depósito com 
um valor de depósito baixo ou sem qualquer 
sistema de depósito37.

Mais materiais recolhidos para reciclagem 
e “a salvo” de serem descartados
A taxa de recolha média, na Europa, para as 
embalagem de bebidas PET para reciclagem 
num sistema de resíduos é de 47 % contra 
94 %38 dos sistemas de depósito com retorno. 
Nos EUA, em média, 27 % das embalagens de 
alumínio, vidro e plástico sem depósito são 
recolhidas para reciclagem contra 72 % das 
embalagens de depósito39.     

Reciclagem garantida 
Embora a recolha de material seja uma parte do 
desafio, a outra é conservar o valor do material 
durante o processo de reciclagem. O fluxo de 
depósito é particularmente bem-sucedido nesta 
componente. Por exemplo, 100 % do vidro que 
a TOMRA processa no sistema de depósito de 
Nova Iorque vai para o processo de fabrico de 
garrafas de vidro.

Benefícios climáticos
Os produtos recicláveis permitem que os 
fabricantes substituam o uso de material virgem 
aquando da produção de novos bens. Isto evita 
os impactos ambientais das primeiras etapas de 
produção associadas à extracção, transporte e 
processamento de material virgem. 
De acordo com um estudo de 2019, da 
Fundação Ellen MacArthur, reciclar uma 
tonelada de plástico poderia reduzir as 
emissões de CO2e até 1,1-3,0 toneladas em 
comparação com a produção da mesma 
tonelada de plásticos de matéria-prima virgem 
de origem fóssil40.

Mais produtos reciclados num ciclo fechado
A recolha separada e o processamento de 
embalagens num SDR preserva a qualidade do 
produto. Isto resulta numa procura maior por 
parte dos fabricantes e um valor de mercado 
significativamente mais elevado do que com 
embalagens tratadas através de um processo 
de reciclagem de “fluxo único” (devido a 
contaminação)41.

5. Sistemas de depósito de elevada eficácia: 
que resultados podem obter?

*Equivalente a dióxido de carbono
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Sistemas de depósito de elevada eficácia: que resultados podem obter? 

Poupanças nos custos da deposição 
de bebidas 
O encaminhamento de embalagens recicláveis 
de bebidas para aterros ou incineradoras tem 
um custo associado, seja através de fees ou do 
recurso a operadores privados de gestão de 
resíduos. Cobrar um valor de depósito sobre 
as embalagens tem demonstrado evitar que 
grande parte das embalagens de bebidas com 
retorno sejam eliminadas, algo que poupa 
dinheiro e liberta capacidade para processar 
mais recicláveis42.

Poupanças nos custos de limpeza
Existe um valor que os municípios, os 
Governos regionais e as entidades privadas 
pagam pelas actividades de limpeza do 
lixo e, adicionalmente, um custo ambiental 
incalculável quando este acaba no ambiente 
marinho e na cadeia alimentar43.

Empregos  
Os SDR ajudam a criar postos de trabalho na 
medida em que geram procura no mercado 
para serviços de recolha, triagem, contagem, 
processamento e reciclagem44. Em 2017, o 
número estimado de postos de trabalho diretos, 
indiretos e estimulados pelos SDR de Nova 
Iorque era superior a 5700.45

Desfrutar do ambiente local
Estudos sociológicos demonstraram que as 
pessoas estão dispostas a pagar para viver 
em zonas sem lixo. Um estudo belga, por 

exemplo, calculou que a vontade de pagar pela 
remoção de lixo de embalagens era equivalente 
a 33,28$USD por agregado familiar, por ano, o 
que, aplicado à Europa e aos EUA, equivaleria a 
11,6$USD milhões (9,8€ milhões)46 47.

Facilitar a transição para embalagens 
reutilizáveis
Os SDR são um mecanismo que pode facilitar 
a adopção de um sistema para embalagens de 
bebidas reutilizáveis, que é conhecido por ter 
elevadas vantagens ambientais.48 
Os SDR ajudam a mudar o comportamento 
do consumidor e a construir as infraestruturas 
necessárias para tornar a reutilização possível. 
A Alemanha, por exemplo, opera um dos 
programas mais bem-sucedidos do mundo 
para embalagens de bebidas reutilizáveis com 
uma quota de reutilização de 41 %, recolhendo 
98 % de embalagens reutilizáveis anualmente 
(25,4 milhões de embalagens) além de recolher       

98 % de embalagens de uso único (20,5 milhões 
de  embalagens). O programa de cerveja 
reutilizável do Estado do Oregon arrancou 
recentemente, em parte, porque a infraestrutura 
e a partilha de custos entre produtores já estava 
em vigor através de SDR de embalagens não 
reutilizáveis.

Criação de uma economia circular local
As regiões que têm SDR têm também mais 
probabilidade em estimular a criação de 
processadores locais de materiais. 
Um bom exemplo é Nova Iorque, onde 
podemos encontrar diversos edifícios de 
processamento, duas instalações de recolha 
de plástico PET e dois fabricantes de garrafas 
de vidro, todos dependendo da cadeia de 
abastecimento de confiança e de alta qualidade 
dos sistemas de depósito.

Acesso a reciclagem
Os sistemas de depósitos de elevada 
eficácia permitem que todas as casas – 
independentemente da quantidade de 
pessoas ou rendimentos – tenham o mesmo 
acesso a serviços de reciclagem. Aumentar 
o acesso conveniente é uma componente 
fundamental para aumentar a reciclagem. Este 
benefício tornou-se mais evidente durante os 
encerramentos relacionados com a COVID-19 de 
centros de reciclagem que aceitavam materiais 
recolhidos porta a porta ou em outros locais 
designados.
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IMAGEM: COMO OS SISTEMAS DE DEPÓSITO SE 
ADAPTARAM NA ERA COVID-19

A COVID-19 afetou os sistemas de depósito de duas formas distintas. Alguns 
sistemas continuaram sem grandes interrupções por levarem a cabo as 
melhores práticas de prevenção COVID-19. Outros foram obrigados a ser 
suspensos ou, em duas raras ocasiões, forçados a fechar.

Para os sistemas de depósito que enfrentaram suspensões de serviço 
ou encerramento, as autoridades reguladoras começaram a retomar 
a actividade de recolha habitual depois da primeira vaga de casos 
de coronavírus diminuir e as autoridades de saúde clarificarem que a 
transmissão de pessoa para pessoa era mais preocupante do que as 
superfícies (incluindo latas e garrafas)49.

Embora as recomendações de saúde variem de país para país, algumas das 
melhores práticas comuns para a recolha de embalagens de bebidas que 
emergiram perante a prevenção de COVID-19 incluem:

• Exigir ou recomendar o uso de máscaras durante as recolhas;
• Promover sempre o distanciamento social através de 
   sinalética e marcas no chão (1,5 metros);
• Ocupação limitada em áreas de recolha fundamentais 
   para manter o distanciamento social;
• Em locais de recolha com muitas máquinas automáticas 
   ter uma máquina de intervalo desligada para assegurar o 
   distanciamento social ou instalar barreiras acrílicas;
• Limpar ou desinfetar superfícies de utilização frequente;
• Dar prioridade a recolhas automáticas, sem contacto, 
   em detrimento de recolhas manuais, a fim de minimizar interações 
   entre duas pessoas;
• Impressão automática de facturas de depósito sem 
   a necessidade de tocar em botões.

Isto demonstra que, com o planeamento certo, os sistemas de 
depósito podem ser uma via de acesso confiável à reciclagem 
mesmo perante uma pandemia global.

Sistemas de depósito de elevada eficácia: que resultados podem obter? 
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Os consumidores são incentivados a participar 
através de um valor de depósito significativo e 
conjunto alargado de embalagens de bebidas.

A recolha de embalagens é fácil devido a uma 
obrigação “return to retail” [recolha no retalho] 
abrangente, que oferece uma rede vantajosa de 
locais de recolha.

1 O produtor paga o valor de depósito  
e o ecovalor e submete dados por cada  
embalagem vendida para a Entidade  
Gestora (EG) do SDR  

Produtor

2 O produtor cobra o preço +  
depósito por cada  
embalagem vendida

3 O retalhista cobra  
o depósito sobre  
a venda (voltando  
a receber o valor de  
depósito que pagou  
ao produtor) 

Consumidor

4 O consumidor  
devolve a embalagem  
recuperando o valor  
do depósito

5 A EG organiza e paga  
pelo transporte das embalagens  
e recebe os dados

6 Consolidação,  
contagem e  
validação de todas  
as embalagens  
devolvidas  
manualmente

7 A EG vende o  
material como  
matéria-prima  
para os  
recicladores

8 Material reciclado  
e convertido em  
novas embalagens

Os produtores estão alinhados para criar um sistema 
eficaz que consiga atingir as metas de taxa de 
retorno definidas por lei. Os produtores financiam os 
custos líquidos do sistema através de uma taxa RAP.

É posta confiança nos processos do sistema graças  
às suas medidas de integridade, à gestão da 
transparência de gestão, à coordenação baseada em 
dados e à fiável tecnologia de recolha.  
A EG utiliza depósitos sem retorno e receitas de 
produtos para equilibrar o orçamento do sistema.

20 Rewarding Recycling

Como um sistema de depósito de elevada 
eficácia funciona na prática

Figura 2: 
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Princípios e medidas dos melhores sistemas de depósito com retorno

Figura 3:  
Princípios de sistemas de depósito 

de elevada eficácia

DESEMPENHO

RECOLHA

RESPONSABILIDADE DO PRODUTOR

INTEGRIDADE DO SISTEMA

Metas de recolha para todas as 
bebidas além de um valor de 

depósito significativo permitem 
resultados elevados.

Os produtores financiam e investem 
no sistema utilizando depósitos sem 
retorno, receitas de matérias-primas 

e taxas de ecovalor RAP.

O sistema de recolha é fácil, 
acessível e justo para todos os 

utilizadores.

É depositada confiança nos 
processos do sistema graças 
à transparência de gestão, à 

coordenação baseada em dados 
e à fiável tecnologia de recolha.

6. Princípios e medidas 
presentes nos melhores 
sistemasde depósito com 
retorno
Ao analisar os resultados dos sistemas de depósito com retorno de todo 
o mundo e refletir sobre os mais de 45 anos da experiência na área, a 
TOMRA concluiu que os sistemas de depósito mais eficazes têm por 
base quatro princípios: Desempenho, Conveniência, Responsabilidade 
do Produtor e Integridade do Sistema.

Esta secção explora estes princípios, os elementos-chave que os põem 
em práctica e os casos de estudo que ilustram a sua importância.
Todos estes elementos – quando aplicados em conjunto – irão 
dar resposta aos desafios globais de desperdício e promover uma 
economia circular. Considerando alguns, mas não todos, poderia afetar 
o desempenho do sistema e a relação custo-eficácia. Por exemplo, 
um conjunto de leis que centralize as responsabilidades da indústria 
de bebidas, mas não exija explicitamente um sistema de recolha 
conveniente (e.g., obrigar o retalhista a oferecer uma compensação) terá 
um desempenho aquém do esperado. Qualquer sistema que não tenha 
uma meta de taxa de retorno exigida por lei corre o risco de o sistema 
não atingir os objetivos propostos sem que o produtor e o administrador 
central do sistema tomem medidas voluntariamente.
É importante notar que os decisores políticos devem ter em 
consideração o contexto actual de reciclagem da região em questão 
(i.e., infraestrutura, aprendizagens históricas, etc.) quando se trata de 
adoptar medidas significativas para a definição de um sistema.



Para maximizar as taxas de recolha, evitar a confusão do consumidor e criar uma concorrência 
mais justa entre produtores, os sistemas mais eficazes acomodam o que é actualmente vendido 
no mercado e consideram-no de três maneiras:

a. Tipo de bebida: É especificado através da utilização de categorias identificadas na indústria 
(i.e., água engarrafada, refrigerantes, bebidas desportivas, bebidas energéticas, sumos e 
néctares, cerveja, sidra, vinho, bebidas espirituosas, bebidas vegetais e bebidas sem lactose). 
As leis podem dar poder às entidades reguladoras ou gestoras para garantir que novas bebidas 
são incluídas ou adicionadas ao SDR.

b. Material: Define o material da embalagem a ser utilizada, tal como plástico, metal, vidro e 
embalagem compósita. Os decisores políticos dão habitualmente prioridade às embalagens 
utilizadas tipicamente pelos produtores e à sua reciclabilidade.

c. Capacidade: Utilizando o volume como medida, as dimensões vão frequentemente 
dos 100ml aos 3 litros (ou de 4 gramas a 101). Esta capacidade permitirá recolher 99% das 
embalagens existentes no mercado – admitindo que todas sejam automatizadas através de 
máquinas de recolha.
 
Contudo, determinadas embalagens podem exigir considerações especiais, 
razão pela qual se recomenda que a interacção com o operador de sistema 
e a indústria de bebidas seja feita antes da codificação dos tamanhos aceites. 
Os padrões de consumo das bebidas dos mercados locais deverão 
ser considerados aquando da definição da esfera de acção para 
garantir que os SDR atingem o maior desempenho de reciclagem 
e evitar que existam distorções de mercado.

Metas de recolha 
para todas as bebidas, 

além de um valor de 
depósito significativo, 
permitem resultados 

elevados.

DESEMPENHO
#1
Princípio

1.  CONJUNTO ALARGADO DE BEBIDAS E EMBALAGENS
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SISTEMAS EM DESTAQUE
Todas as regiões abaixo incluem especificações gerais que estão, no entanto, bem definidas:

Tipo de 
bebida

Tipo de 
material

Tamanho

Oregon, EUA 

De 118ml até, e incluídos em, 
1,5L (4-50 gramas).
Café/chá, bebidas energéticas 
e desportivas, sumos de fruta e 
vegetais (não têm de ser 
100 %), batidos de fruta, água 
de côco, vinho sem álcool, sidra 
com um teor alcoólico de 8,5 % 
ou inferior, bebidas derivadas 
de marijuana, batidos de 
proteína (a não ser que sejam 
assinalados como substitutos 
alimentares), kombucha e 
cocktails.
Até, e incluindo, 3L (101 
gramas): refrigerantes 
(gaseificados/bebidas com 
gás), cerveja e bebidas com 
malte, água, hard seltzer, 
kombucha.

Plástico, metal 
(alumínio/lata), vidro.

De 118ml a 3L em alguns 
casos (4-101 gramas).

Estónia

Refrigerantes, água, sumo, 
concentrados de sumo, néc-
tares, cerveja, sidra, peradas, 
bebidas com pouco teor 
alcoólico (até 6 %).

Plásticos, metal, vidro.

De 100 ml até 3L 
(3-101 gramas).

Lituânia

Cerveja e cocktails, sidra e 
outras bebidas fermentadas, 
bebidas alcoólicas e não 
alcoólicas, todos os tipos 
de água, sumos e néctares. 
Vinhos frutados e são 
incluídos cocktails à base de 
vinho quando são vendidos 
em embalagens de plástico 
e metal.

Plástico, metal, vidro.

100 ml up até 3L 
(3-101 gramas).

Nova Gales do Sul,  
Austrália

Todas as bebidas de 150 ml até 
3L (5-101 gramas).

De fora ficam:
• Leite normal 
   (ou alternativas ao leite);
• 1L ou mais de: leite com
   sabores, polpa de fruta/sumo
   de vegetais, vinho e garrafões
   de água;
• Vinho e bebidas espirituosas
   em embalagens de vidro;
• Boxes de vinho de 250 ml
   (8,4 gramas) ou mais;
• Licores e sumos de 
   fruta/vegetais concentrados;
• Bebidas tónicas saudáveis
   registadas.

Metal (alumínio/aço), vidro, 
plástico (HDPE, PET), 
cartão-papel.

De 150 ml até 3L 
(5-101 gramas).
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• Michigan, EUA: Embora o sistema atinja 
a maior taxa de retorno da América do Norte 
(cerca de 90 %) não inclui categorias de 
bebidas modernas como água engarrafada50. 
Por oposição, quando Nova Iorque expandiu 
os seus SDR para só incluir água, em 2019, 
duplicou a quantidade de embalagens de 
plástico PET recolhidas pelo sistema. As 
embalagens de água perfazem agora cerca 
de 25 % de todos os depósitos que os Nova-
iorquinos depositam para reciclagem.

• PAÍSES BAIXOS: Até há bem pouco tempo, 
os SDR da Holanda incluíam apenas garrafas 
de plástico PET acima de um litro. Isto deixava 
de fora embalagens de plástico com menos 
de um litro e todas as embalagens de vidro e 
alumínio. Estima-se que das aproximadamente 
900 milhões de pequenas garrafas de plástico 
vendidas todos os anos na Holanda cerca 
de 100 milhões acabam no ambiente. Como 
consequência, em 2020, o Governo holandês 
anunciou que seria cobrado um valor de 
depósito sobre embalagens inferiores a um litro 
no valor de 0,15€ (0,17$US) até julho de 2021, 
que se espera que resulte na recolha de 90 % de 
grandes e pequenas embalagens de plástico51. 
Adicionalmente, os SDR irão provavelmente 
acrescentar latas ao programa, em 2022.

Facultar um incentivo financeiro para evitar 
fazer lixo e promover a reciclagem é o que dis-
tingue os sistemas de depósito com retorno de 
outros programas de recolha. O depósito moti-
va o consumidor a tratar as embalagens como 
um recurso e não como lixo. Décadas de dados 
de recolha demonstram que valores significati-
vos de depósito desviam eficazmente do fluxo 
do indiferenciado para a cadeia de reciclagem. 

Quanto maior for o valor de depósito de uma 
embalagem de bebida maior será a taxa de 
retorno.
Como a Figura 4 ilustra, é difícil chegar aos 
80 % de taxa de retorno, ou acima, sem um 
valor de depósito menor ou igual a 0,05€ 
(ajustado para uma Paridade do Poder de 
Compra).

Figura 4: Taxas de retorno comparadas com valores de depósito 
ajustados à Paridade do Sistema de Compra – € (2018)52*
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*Figura 4: Muitas entradas dos mesmos países referem-se às ocasiões em que um sistema de depósito
 utiliza múltiplos valores de depósito dependendo do tipo de bebida, material ou tamanho. 
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Os sistemas de elevada eficácia definem valores 
tendo em consideração o poder de compra 
do respetivo mercado, que tem em conta a 
robustez das economias e as diferenças de 
riqueza produzida. Com base na análise das 
taxas de retorno globais, um bom princípio 
parece ser definir o valor de depósito alto 
o suficiente para motivar os consumidores 
a devolver as embalagens vazias com uma 
taxa superior a 90 % e baixo o suficiente para 
desencorajar a possibilidade de fraude. Embora 
a quantia definitiva de um depósito dependa 
das infraestruturas de recolha do sistema e da 
meta estabelecida pelo Governo, as métricas 
de desempenho sugerem que os decisores 
políticos consideram o valor de depósito 
mínimo, no valor de 0,10€ (PPP ajustado) ou 
0,10$US, o mais eficaz de momento.
Quando aliado à meta de desempenho, os 
decisores políticos definem um valor mínimo 
de depósito dando, simultaneamente, poder 
aos produtores para o aumentarem se assim 
o desejarem. Como discutido mais à frente na 
medida #10, sistemas eficazes permitem que os 
produtores giram as operações quotidianas dos 
SDR incluindo o valor de depósito. 
Os produtores podem escolher voluntariamente 
definir um valor de depósito elevado se 
pretenderem atingir uma meta de desempenho 
ou se existirem penalizações associadas a 
resultados aquém do esperado.
Os stakeholders podem discutir a utilização de 
um valor de depósito único ou “estável” versus 
um valor de depósito variável para todos os 
tipos de bebidas, materiais e tamanhos. É mais 
fácil para os consumidores e outras partes 
envolvidas compreender um valor de depósito 

único. Um valor único ou estável promove a 
transparência do sistema.

Contudo, os decisores políticos podem 
escolher definir valores de depósito elevados 
para as embalagens que são maiores e mais 
dispendiosas para garantir que o incentivo 
à recolha continua a ser significativo. 
Fundamentalmente, o objetivo é recolher e 
reciclar o maior número de embalagens. 

Embora um valor de depósito significativo 
seja fundamental, taxas de retorno elevadas 
dependem também de uma rede de pontos 
de recolha conveninente para garantir que o 
depósito não funciona como uma taxa.
  

Figura 5: Taxas de retorno e valores de depósito para os sistemas 
de depósito com maior desempenho em todo o mundo (2019)*53Redemption Rates and Deposit Values for the World’s Highest Performing Deposit Return Systems (2019)
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SISTEMAS EM DESTAQUE
• Alemanha: A Alemanha tem sistemas de 
depósito tanto para embalagens reutilizáveis 
como para uso único. A lei alemã exigia 
inicialmente que os produtores de bebidas e 
os retalhistas vendessem um total de 
72 % de bebidas em embalagens reutilizáveis 
(conhecidas como “cota de reutilização”). 
Uma vez que a cota não foi correspondida, foi 
executado um SDR de uso único. 
Para garantir que as embalagens de uso único 
não ultrapassavam as reutilizáveis, os decisores 
políticos estabeleceram um valor de depósito 
elevado, mas permitiram que os produtores 
definissem um valor ainda maior se assim 
quisessem.54 Com a maior taxa de retorno em 
todo o mundo, de 98 %, os produtores não 
sentiram necessidade de aumentar o valor 
de depósito. Dar poder aos produtores desta 
maneira permite que haja mais flexibilidade 
para gerir o programa a fim de atingir os seus 
objetivos.

• Connecticut, EUA: Do outro lado do espectro 
está o Estado do Connecticut com a sua taxa 
de retorno de 50 %, que faz com seja um dos 
que tem pior desempenho. As embalagens 
têm um valor de depósito de 0,05$US (0,04€), 
que não é actualizado desde que a lei foi 
aprovada em 197855. Num inquérito, 27 % dos 
habitantes do Estado do Connecticut indicaram 
que o depósito é baixo demais para justificar 
a recolha. Isto é comparável a apenas 3 % do 

Estado do Michigan, onde o depósito é de 
0,10$USD56. Se o valor de depósito do Estado 
do Connecticut tivesse estado a par da inflação 
então hoje o depósito seria de 0,19$USD 
(0,17€)57. O valor de depósito foi estabelecido 
pelas leis em vigor e requer que sejam as 
mesmas a corrigi-lo. Como tal, não existe 
um mecanismo que assegure o futuro deste 
elemento-chave à medida que o desempenho 
se deteriora.

   3. TAXAS DE RETORNO

Programas com taxas de retorno que igualem 
ou excedam os 85 % das embalagens vendidas 
são considerados “de elevada eficácia” (ver 
Figura 5 para exemplos). Isto é conseguido 
primariamente através da definição de um valor 
de depósito significativo e ao assegurar que a 
recolha é fácil para o consumidor.

As pressões da inflação podem enfraquecer 
este cenário bem como consolidar ou o 
diminuir o número de pontos de recolha. 
Adicionalmente, os “depósitos sem retorno” 
podem ser um incentivo injusto para ser 
dada prioridade ao lucro em detrimento do 
desempenho. Estabelecer uma meta para a 
taxa de retorno define um objetivo comum 
para os produtores, retalhistas e reguladores. 
Alinha a concepção, o investimento, a gestão 
de dados e incentiva à cooperação. É também 
uma forma de os produtores manterem a sua 
“licença para operar” e gerirem o programa 
com algumas flexibilidade para definir fees e 
manter depósitos sem recuperação para ajudar 
a financiar o programa. Impostos, produtos 
descontinuados ou levar a cabo um “gatilho” 
para aumentar automaticamente o valor de 
depósito são algumas das maneiras usadas para 
garantir uma concorrência justa para todas as 
marcas e para aumentar a taxa de retorno. São 
estabelecidas penalizações a um determinado 
nível para incentivar, de forma apropriada, o 
cumprimento. (Para saber mais, ver medida #12: 
Aplicação da lei pelo Governo.)

Taxa de retorno =

Embalagens de depósito devolvidas

Embalagens de depósito vendidas

Rewarding Recycling



SISTEMAS EM DESTAQUE  

• Massachusetts, EUA: O Estado do 
Massachusetts é um bom exemplo do que 
acontece quando a meta de desempenho 
não está definida. Com uma taxa de retorno, 
em 2019, de 50 %, Massachusetts iguala o 
Estado do Connecticut na taxa de retorno 
mais baixa do mundo. Com um valor de 
depósito de 0,05$USD (0,04€), o incentivo 
à participação tem diminuído desde que

a lei foi promulgada em 1983.58 Sem uma 
meta de taxa de retorno e penalizações 
associadas à falta de desempenho, 
os produtores não têm incentivos 
para melhorar o sistema em escala. 
Adicionalmente, os depósitos sem retorno 
são desviados para o Governo, o que pode 
incentivar a entidade reguladora a manter a 
taxa de retorno baixa. 
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Figure 5: Container Return-Rate Targets

Obiettivo di raccolta

Norvegia

Paesi B
assi

Quebec*

Unione Europea**

Oregon

*Em 2022, o Quebeque irá instaurar uma meta 
elevada de recolha de 75 % até 2025 e de 90 % até 2030.

**A União Europeia delineou objetivos elevados para uma 
recolha de 77 % de garrafas de plástico até 2025 e de 90 % 
até 2029.

Figura 6:
Metas de taxa de 
retorno de depósitos 
de bebidas (%)
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Um sistema 
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 “Depósito de retorno” é o nome dado a um sistema que consiste em duas partes distintas, 
mas inseparáveis. Embora seja o valor do depósito que prende o consumidor, as taxas de 
retorno também dependem de um sistema de retorno que seja igualmente cativante. Os 
programas de elevada eficácia facilitam a recolha ao consumidor original ao torná-la tão 
acessível quanto a compra do programa foi. 
“Return to retail” refere-se à parte do sistema na qual os retalhistas que vendem bebidas 
têm de as receber de volta. 9 em cada 10 sistemas de depósito com retorno com maior 
eficácia em todo o mundo aplicam a “return to retail”, atingindo uma taxa de retorno de 
92 %59. Em 2019, a média da taxa de retorno para sistemas de depósito “return to retail” 
[recolha no retalho] era de 88 % vs. 77 % em sistemas que não envolviam retalhistas60. 
Estes têm trabalhado com sistemas de retorno desde, pelo menos, o início dos anos 90 do 
século XX, quando os sistemas reutilizáveis originais eram comuns. Citando um relatório 
sobre a história das embalagens de produtos, “se um farmacêutico ou mercador entregasse 
os bens dentro de uma garrafa havia, habitualmente, o entendimento de que a garrafa 
pertencia ao seu fornecedor e deveria ser devolvida após o uso.”61 
Hoje em dia, os retalhistas continuam a partilhar a 
responsabilidade com os produtores para a recolha de 
embalagens de depósito em fim de vida. Quando o depósito é 
cobrado, é feita uma promessa aos consumidores de que irão 
reaver o seu dinheiro. Produtores, retalhistas e Governo têm a 
obrigação de o tornar possível, caso contrário correm o risco 
de declarar um imposto sem autorização ou uma taxa ecovalor. 
Sistemas eficazes têm em consideração a relação custo-eficácia 
de um SDR, mas também a experiência do consumidor e os 
seus direitos. Os sistemas “return to retail” [recolha no retalho] 
conseguem os dois.
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Delinear um sistema de recolha para 
que seja bem-sucedido  
Os sistemas de elevada eficácia não 
permitem que a criação de infraestruturas 
de pontos de recolha e as operações fiquem 
a cargo de um administrador de uma central 
de bebidas da indústria devido a conflictos 
de interesse. Ou a criação do sistema de 
recolha fica a cargo da legislação em vigor 
– i.e., “return to retail”–  ou a cargo de um 
operador de rede independente com a 
responsabilidade de cumprir determinados 
pré-requisitos como o número de pontos 
de recolha per capita dividindo, de forma 
eficaz, a responsabilidade da administração 

do sistema em dois níveis (ver o caso de 
estudo da Nova Gales do Sul, na página 55, 
para saber mais).

Medir a conveniência
Embora ainda não exista um estatuto para 
medir a “conveniência” , os programas de 
elevada eficácia estão eficazmente a dar ao 
consumidor pontos de recolha nos quais 
depositem as suas embalagens, alinhados 
à densidade dos retalhistas. Ou, como os 
dados abaixo sugerem, uma proporção de 
um ponto de recolha por cada 355 – 1100 
pessoas. Devido a uma maior densidade 
populacional em zonas urbanas, os sistemas 

mais eficazes abordam estes locais de 
forma diferente. Por exemplo, o número de 
pontos de recolha/Km2 na Noruega é de 
0,3, mas na capital Oslo é de 11.
 
Outras métricas utilizadas para avaliar a 
conveniência incluem a taxa de retorno 
e a percentagem de consumidores que 
participa no sistema.

Sistema  

Taxa de retorno 
(2019)

Locais de recolha
 

População (2019)

Rácio dos pontos 
de recolha por 
consumidor

Noruega

89 %

15,000

5,33m

1 : 355

Lituânia

92 %

2500

2,79m

1 : 1,117

Alemanha

98 %*

130,000

83,02m

1 : 638

Michigan

89 %

13,500

9,99m

1 : 739

Califórnia

60 %**62

121963

39,51m

1 : 32,411

Figura 7: Pontos de recolha por pessoa

*É apresentada a taxa de re-
torno de 2018, uma vez que os 
dados de 2019 não se encon-
travam disponíveis aquando 
desta publicação.

**2020
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Desenho do Sistema para uma logística de transporte eficaz
A compactação de embalagens é de um valor fulcral para os sistemas de depósito. Ao comprimir 
(ou compactar) as embalagens, as garrafas PET são reduzidas em tamanho a uma proporção 
de 2,5:1 e as latas de alumínio a 6:1. Isto economiza espaço e, por conseguinte, reduz os custos 
de transporte durante a recolha dos materiais atenunado a recolha não autorizada, uma vez que 
as embalagens não podem ser recolhidas duas vezes. Quanto mais perto a compactação de 
embalagens estiver do ponto de recolha mais combustível, carbono e recursos serão poupados. 
Por este motivo, entre muitos outros, sistemas como os da Noruega e da Suécia incentivam o uso 
de SDR que consigam compactar as embalagens e promover o “return to retail”, como discutido na 
medida #10.

Participação dos retalhistas
• Normalmente, os retalhistas são pagos pelos seus serviços de recolha sob a forma de uma
   “handling fee”. Nos sistemas de elevada eficácia, o pagamento é feito pela indústria de bebidas,
   que é financiada pela Entidade Gestora (EG) do SDR, ao retalhista por embalagem (ver medida
   #10 para mais informações sobre a Entidade Gestora). Isto é habitualmente definido por uma
   organização central do sistema. 8 em cada 10 sistemas de depósito de elevada eficácia 
   pagam uma handling fee aos retalhistas64.

 
• Havendo benefícios tanto para o consumidor como para o retalhista, os consumidores podem
   devolver as embalagens em qualquer retalhista da rede e estes aceitam as embalagens que são
   semelhantes ao tipo de bebidas que vendem.

• Os retalhistas cujas lojas estão abaixo de uma determinada área podem não ser obrigados 
   a participar, mas podem oferecer serviços de recolha se desejarem.

*Conhecido como “recolha universal”.
30 Rewarding Recycling
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Centros de recolha, armazéns, 
e/ou quiosques podem também 
desempenhar um papel na recolha de 
embalagens ao:
• Servir consumidores com grandes 
   volumes para retorno e consolidando a 
   eficiência das operações;
• Manter um número mínimo de pontos de 
   recolha de acordo com a população (por 
   exemplo, por cada 355 – 1100 pessoas).
• Ter locais de recolha em zonas de 
   grande consumo como por exemplo bares, 
   restaurantes e similares.
• Ter quiosques de recolha autónomos 
   em áreas comerciais, incluindo  
   estacionamento, para mais conveniência 
   e eficiência do sistema.

PORQUE UMA ABORDAGEM 
“RETURN TO RETAIL” CONDUZ 
A UMA ELEVADA EFICÁCIADA

DA PERSPETIVA DO CONSUMIDOR
• Opções de recolha convenientes: 
Enquanto a província de Victoria, 
Austrália, considera ter o seu próprio 
SDR, uma investigação recente da Ipsos, 
encomendada pela Boomerang Alliance, 
concluiu que 71 % dos inquiridos preferia 
pontos de recolha de embalagens em 
supermercados ou centros comerciais65. 

• Não são necessárias deslocações 
extra e o tempo de viagem adicional 
é eliminado: Ao situar as instalações de 
recolha de embalagens em locais que as 
pessoas já visitam regularmente remove-se 
a barreira de “ter de ser fazer um desvio” 
de propósito para reciclar. Nos EUA, os 
consumidores já vão a lojas 2,7 vezes por 
semana para comprar alimentos66.

• Capacidade de recolha de 
embalagens ”na hora”: As embalagens 
de bebidas são frequentemente consumidas 
na hora, por isso ter um grande número de 
pontos de recolha faz com que a recolha 
seja mais conveniente. Um estudo dos EUA 
estima que a percentagem de compras para 
consumo imediato represente 30-50 % de 
todo o consumo de bebidas no país67.  

A reciclagem frequente sem tempo 
de espera é possível: Havendo muitos 
supermercados e mercearias disponíveis, os 
consumidores têm acesso a vários pontos 

de recolha locais. Isto reduz o tempo de 
espera ou as filas no local de recolha e 
permite que os consumidores possam ter 
uma abordagem “reduzida e frequente” 
à recolha. Em inquéritos realizados aos 
utilizadores da Noruega, mais de 80 % 
dos inquiridos disseram que ter acesso 
a um ponto de recolha sem terem de 
esperar era extremamente importante para 
depositarem as suas embalagens68. 

DA PERSPETIVA DO GOVERNO
Abordar a poluição por plástico:  
Abordar a poluição de plásticos: o lixo 
provocado pelas embalagens de bebidas, 
enquanto parte da totalidade do lixo, é 
66 % menor em regiões com sistemas de 
depósito do que sem69. E dado que a taxa 
de retorno média para sistemas de depósito 
“return to retail” [recolha no retalho] é de 
88 % vs. 77 % em sistemas que não 
envolvem retalhistas, é sensato inferir que 
estes desempenham um papel importante 
na redução da poluição por plástico70.

Atingir metas:  À medida que as regiões 
(especialmente os Estados-Membros da 
UE) procuram atingir metas ambiciosas de 
reciclagem, recolha e conteúdo reciclado, os 
depósitos com retorno foram reconhecidos 
como uma forma fiável de atingir um 
desempenho elevado. Por exemplo, num 
estudo solicitado pelo Governo da Irlanda para

Princípios e medidas dos melhores sistemas de depósito com retorno – Porque uma abordagem “return to retail” conduz a uma elevada eficácia
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avaliar os melhores caminhos para alcançar 
a meta de recolha de 90 % de garrafas de 
plástico, os autores indicam que “não foi 
apresentada nenhuma prova que sugerisse que 
o sistema atual (gestão de resíduos) poderia ser 
melhorado para atingir de forma fidedigna uma 
taxa de recolha de 
90 % separadamente. Com base neste estudo, 
um SDR é uma opção viável para a Irlanda e, de 
facto, a única maneira que pode declarar que 
uma taxa de retorno de 90 % de embalagens 
de plástico pode ser atingida.” O estudo 
recomenda ainda return to retail porque estes 
modelos “têm geralmente taxas de retorno” 
mais elevadas”.71

• Garantir conveniência: Os Governos que 
exigem que sejam cobrados depósitos aquando 
da compra de embalagens procuram também 
maximizar as oportunidades convenientes 
para que os cidadãos consigam reaver o seu 
dinheiro. A conveniência é incorporada nos 
modelos “return to retail” porque os retalhistas 
já desenvolveram um sistema que torna a 
compra de produtos conveniente. Por exemplo, 
o modelo “return to retail” da Noruega oferece 
um ponto de recolha por cada 355 pessoas72 e 
atingiu uma taxa de retorno de 89 % em 201973.

• Resultados imediatos: Os Governos 
estão atualmente a ser pressionados para dar 
rapidamente resposta à poluição por plástico e 
aos custos crescentes de reciclagem. Alavancar 
as infraestruturas de retalho existentes num 
SDR ajuda a acelerar o processo. Por exemplo, 

depois da Lituânia ter levado a cabo o seu 
sistema de depósito “return to retail” as taxas 
de retorno de embalagens subiram de 34 % 
para 92 % em menos de dois anos74.

DA PERSPETIVA DO PRODUTOR
• Atingir metas de forma económica:  
Os centros de recolha localizados fora das áreas 
de retalho tendem a incorrer em custos maiores 
e mais elevados, tais como mão de obra, 
manutenção local, etc. Isto deve-se ao facto 
de o custo da recolha em locais fora das áreas 
de retalho refletir 100 % dos custos fixos para 
o local, como seguro, mão de obra, serviços 
públicos, impostos, etc. Num contexto de 
retalho, o custo da recolha oferece um aumento 

marginal porque existem sinergias com outra 
sempresas que já suportam esses custos. 
As handling fees podem ser vistas como um 
meio para atingir o custo de recolha. 
No Canadá, as duas províncias com sistemas 
“return to retail” demonstram, igualmente, 
handling fees mais baixas, contribuindo com um 
sistema mais económico. (Ver Figura 8)
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• Tirar partido de uma rede existente: 
Aproveitar as redes e infraestruturas de 
logística existentes pode criar um sistema 
de logística inversa eficiente. Havendo 
supermercados localizados perto de áreas 
residenciais, as infraestruturas para recolhas 
convenientes estão já a postos. Uma 
abordagem “return to retail” [recolha no 
retalho] reduz a necessidade de permitir, 
construir e equipar novos locais de reciclagem. 
Como tal, os SDR podem funcionar com mais 
rapidez e de forma mais económica. As cadeias 
de supermercados têm habitualmente lojas em 
muitas regiões, incluindo comunidades mais 
remotas, garantindo que existem locais de 
compra disponíveis para todos. 
Os supermercados também estão preparados 
para receção de bens e também podem ser 
usados para fórmulas de logística inversa ou 
consolidar a recolha e os serviços de transporte.

DA PERSPETIVA DO VENDEDOR
• Os consumidores utilizam o valor 
de depósito em compras: Oferecer a 
oportunidade de devolver latas e garrafas 
dá aos consumidores outro motivo para 
visitarem as lojas e utilizarem o valor de 
depósito devolvido nas mesmas. Num inquérito 
conduzido aos consumidores do Estado do 
Michigan, 73 % disse que gastava o dinheiro 
do depósito na loja na qual devolveu as suas 
embalagens e supõe-se que noutros mercados 
isto chegue aos 95%77. Noutro estudo realizado 

em quatro países europeus, os clientes que 
devolveram as suas embalagens gastaram até 
50 % mais dinheiro quando visitaram a loja do 
que os que não devolveram embalagens vazias.

• Os retalhistas vendem bebidas 
e querem garantir um programa 
eficiente: Os custos para os produtores são, 
em última análise, arcados pelos consumidores 
para que os retalhistas tenham interesse em 
reduzir os custos para seus próprios clientes.

• Muitos retalhistas têm marcas 
próprias integradas no sortido: Neste 
caso, partilham ”da perspectiva do produtor” já 
abordada.

• Impacto ambiental positivo e imagem 
de marca: Promover acesso conveniente 
para reciclagem numa loja permite que os 
retalhistas vão registando quantas embalagens 
ajudam a recolher e a reciclar todos os anos e 
a contar uma história, relativa à marca, sobre 
os produtos feitos a partir de embalagens 
recicladas, apoiando os compromissos 
de responsabilidade social corporativa. O 
serviço relembra também, regularmente, os 
consumidores de que os retalhistas fazem 
gestão ambiental. 
Por exemplo, na Alemanha, em 2020, o grupo 
de supermercados Lidl lançou uma grande 
campanha publicitária que promovia como as 
embalagens devolvidas pelos clientes em mais 

de 6200 máquinas de SDR em supermercados 
Lidl são recicladas e transformadas em novas 
garrafas, permitindo que a própria marca 
de água da loja fabricasse, em média, novas 
garrafas já com um mínimo de 50 % de 
conteúdo reciclado78.

Rewarding Recycling
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SISTEMAS EM DESTAQUE

Todos os sistemas abaixo trabalham segundo o modelo ““return to retail” 
[recolha no retalho] com uma média de taxa de recolha de 93 %. 

M

Michigan, EUA: Ao longo dos seus mais de 40 anos de história, os SDR 
do Estado do Michigan recolheram 96 % das 150 milhões de embalagens 
depositadas vendidas79. Para ajudar os retalhistas a gerir o volume da 
recolha e a acelerar o processo para os consumidores, o Estado do 
Michigan ofereceu provisões, como limitar o número de embalagens que 
qualquer consumidor pode recolher por dia (250), e exigiu apenas que 
os retalhistas aceitassem de volta as marcas que venderam (embora esta 
última possa gerar confusão no consumidor). Uma sondagem, em 2019, 
demonstrou que 94 % dos habitantes do Michigan apoiaram a lei de 
depósito80. 
Noruega: A Noruega oferece 15,000 locais de recolha, o que equivale a 
uma proporção de um ponto de recolha por 355 pessoas.81 Apenas 23 % 
dos locais de recolham utilizam SDR, mas esses locais recebem 93 % das 
embalagens depositadas. Isto permite que a EG (ver medida #10 para 
saber mais), a Infinitum, faça da rede de transportes a mais eficaz possível 
devido à compactação de embalagens e à recolha de dados que preveem 
as rotas de recolha. Em 2019, a Noruega atingiu uma taxa de retorno de 
89 %.82

Califórnia, EUA: O Estado da Califórnia é o exemplo perfeito do impacto 
da conveniência no desempenho da reciclagem. Os sistemas de depósito 
da Califórnia foram concebidos assentando numa rede central de 
retorno sem obrigações de retorno para os retalhistas. Estes são apenas 
obrigados a recolher embalagens se não estiverem localizadas perto de 
centros de retorno (ou centros nas redondezas, como é agora o caso). 
Os retalhistas podem também escolher não fazer parte da recolha ao 
pagar uma taxa de 100$USD (88€) por dia, mas é algo que não é imposto. 

Os centros de retorno foram travados por uma fórmula estatal, 
desactualizada, de investimento inflexível que os deixou a desesperar por 
dinheiro enquanto os preços dos produtos caíam a pique e os custos de 
exploração, como o salário mínimo, aumentavam.
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Figura 9:
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Como consequência, desde 2013 que os centros 
de reciclagem fecharam em massa. Estes 
encerramentos deixaram a Califórnia com 1219 
centros de reciclagem, menos de metade dos 
2578 centros que estavam em funcionamento 
em 201283. O Estado de São Francisco tem 

apenas um centro que serve cerca de 900,000 
residentes.84 Isto criou uma situação na qual os 
consumidores da Califórnia perderam acesso 
conveniente aos pontos de recolha dificultando 
a recolha do depósito das embalagens e, 
essencialmente, transformando o depósito num 

encargo. A taxa de reciclagem para o programa 
de depósito caiu de 74 %, em 2013, para 60 %, 
em 2020 (e isso inclui latas e garrafas colocadas 
fora dos contentores de reciclagem)85.
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IMAGEM: COMO A INOVAÇÃO 
TROUXE OS SISTEMAS DE 
DEPÓSITO AO SÉCULO XXI

Quando os sistemas de depósitos com 
retorno públicos foram lançados, pela primeira 
vez, nos 70 do século XX, os consumidores 
estavam dependentes da recolha manual: o 
que significava entregar literalmente uma 
caixa ou um saco de latas e garrafas para 
serem contadas enquanto os fornecedores 
de recolha iam registando os números 
manualmente. Actualmente, a tecnologia 
permitiu a automatização destes processos e 
acrescentou uma série de novas características 
que aumentam a responsabilização 
do sistema, a eficiência de custos e a 
conveniência.

MÁQUINAS DE RETORNO AUTOMÁTICO
As máquinas de recolha automática 
apresentam uma série de serviços:

•     Recolha automática e contagem: 
As máquinas de recolha automática 
permitem que os operadores de recolha 
aceitem as embalagens e giram a contagem 
automaticamente, o que reduz o tempo que a 
mão-de-obra demoraria, e os custos associados, 
e permite que os colaboradores estejam focados 
noutras tarefas como atendimento ao cliente, 
reposição, etc..

• Triagem e processamento: As máquinas 
de recolha automática iniciam o processo de 
reciclagem ao separar os materiais no ponto 
de recolha. Isto assegura que os materiais 
não estão contaminados, protegendo o seu 
valor e permitindo que sejam reciclados e 

transformados em produtos de aplicações de 
alto valor, e. g. novas embalagens.

•     Responsabilidade
 ° Verificação da embalagem: 

      Os sistemas de depósito mais actuais 
tiram 1000 fotografias por segundo às 
embalagens depositadas e realizam 
outras inspeções para analisar a forma, 
o peso, o material, os código de barras 
e (se aplicável) quaisquer símbolos de 
segurança existentes em cada embalagem. 
A análise destas características permite 
que os retalhistas e o operador do 
sistema registem exactamente quais 
as embalagens que são elegíveis para 
recolha. Estas medidas garantem também 
que as embalagens sem depósito não 
podem ser acidentalmente aceites para 
recolha. Os SDR modernos exigem que as 
máquinas de recolha automática estejam 
colocadas online porque permitem que os 
administradores, operadores e reguladores 
de sistema monitorizem todo o sistema 
de recolha remotamente e, através de 
dados, em tempo real. A recolha irregular 
pode servir como um “sistema de alerta 
antecipado” para prevenir os operadores 
para actividades potencialmente 
fraudulentas.

•    A compactação elimina a 
      recolha repetida: As máquinas de 

recolha automática vêm equipadas com 
capacidade de compactação, o que 
impede os consumidores ou funcionários 
de recolherem o mesmo contentor mais 

      do que uma vez.

• Gestão de dados: As máquinas de recolha 
automática digitalizam os códigos de barras 
das embalagens e, através de uma base de 
dados de dezenas de milhares de produtos, 
verificam se estão registadas no sistema, para 
conciliar os dados de retorno com os dados de 
vendas para o produtor de bebidas associado a 
esse produto. Os operadores podem actualizar 
instantaneamente os produtos elegíveis para 
recolha através de todas as redes dos sistemas 
de depósito, facultando novas bases de dados 
online.

• Marketing para o consumidor: 
O processo de recolha é outro ponto fulcral 
de marketing para os operadores de recolha, 
especialmente os retalhistas, que podem 
oferecer publicidade e cupões através dos ecrãs 
tácteis das máquinas de recolha automática 
e vouchers em papel. As ferramentas digitais 
de retorno e venda automática permitem que 
os retalhistas vão registando tendências dos 
consumidores, dinamizem a experiência da 
reciclagem e a ligação com os programas de 
fidelização dos próprios operadores.

•  Escolha do consumidor quanto a 
opções de pagamento: As máquinas 
de recolha automática disponiblizam aos 
consumidores mais opções de pagamento, 
incluindo vouchers digitais e em papel que 
podem ser trocados por dinheiro, transferências 
digitais diretamente para as contas bancárias 
dos consumidores e opções de donativo.

IMAGEM: Como a inovação trouxe os sistemas de depósito ao século XXI
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• Redução de custos e espaço através 
da compactação: Como já foi mencionado, 
a compactação reduz o tamanho das 
garrafas PET a uma dimensão de 2,5:1 e das 
latas de alumínio a 6:1, o que faz com que o 
armazenamento e o transporte sejam mais 
eficazes. Na Noruega, apesar das taxas de 
retorno terem aumentado, a Entidade Gestora 
(EG), a Infinitum, informa que reduziu os seus 
custos de transporte em 35 % algures entre 
2014 e 2018. Muitos destes factores devem-
se à compactação dos sistemas de depósito, 
da qual a Infinitum depende para reduzir o 
número de recolhas que são necessárias. 
Esta EG também utiliza os dados de recolha 
que são enviados diretamente pelas máquinas 
de recolha automática para melhorar a logística 
de recolha87.

• Conveniência: As máquinas de recolha 
automática têm aumentado, de forma gradual, 
o número de embalagens que podem ser 
aceites por minuto. Os últimos modelos 
aceitam 60 embalagens por minuto ou 
100 por minuto com modelos “multi-feed”, 
que permitem aos consumidores esvaziar um 
saco inteiro para dentro da máquina de uma 
só vez. Este modelo tem sido combinado com 
soluções de pagamento digital e códigos QR 
para permitir que os consumidores esvaziem 
o seu saco de embalagens de uma só vez e 
vão embora. A máquina de recolha automática 
conta automaticamente as embalagens e paga 
ao consumidor através de uma app.

EQUIPAMENTO DE CONTAGEM A 
GRANEL:
As máquinas que recebem a granel são 
máquinas de recolha automática de uso 
industrial que contam automaticamente e 
verificam o código de barras e/ou a marca de 
segurança de cada embalagem.

• Responsabilidade: Embora a recolha 
manual ainda exista, de alguma forma, em 
todos os sistemas de depósito pode ser 
susceptível a ineficácias e fraudes se não for 
suportada por uma contagem automática em 
alguma das fases do processo. As máquinas de 
recolha automática mais eficazes abordam esta 
questão ao exigir que as embalagens recolhidas 
manualmente sejam verificadas através de 
uma segunda contagem com equipamento 
automático durante ou após a recolha inicial. 
A província de Alberta, por exemplo, envia 
todos as embalagens recolhidas manualmente 
para centros de contagem centrais, nos quais 
o equipamento de contagem a granel conta as 
embalagens em grandes quantidades.

Equipamento de contagem a granel

Máquinas de recolha automática 
de conteúdo misto (TOMRA R1)
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DEPÓSITO EM SACO
• Conveniência: Para os consumidores que 
aceitam um atraso na devolução dos seus 
depósitos, os serviços de depósito de sacos 
podem ser um meio alternativo de recolha. 
Os consumidores criam uma conta junto do 
seu operador local de recolha e descarregam 
uma aplicação móvel com funcionalidade de 
pagamento como o PayPal. 
O operador faculta-lhes autocolantes com 
códigos de barras personalizados que 
os consumidores colocam nos sacos que 
compram. É depositado dinheiro nas contas 
dos utilizadores no prazo de três a cinco dias. 
Embora os serviços de depósito de sacos 
sejam uma forma conveniente de envolver 
algumas faixas etárias específicas, implicam 
mais custos para o operador devido aos 
requisitos de contagem em massa, risco de 
fraude e reclamações dos consumidores sobre 
a contagem de resultados e reembolsos. O 
depósito de sacos pode implicar taxas de 
processamento ou sacos como o modelo do 
Estado de Oregon tem.88

PORTA A PORTA
• Conveniência: Retalhistas, parceiros 
tecnológicos e operadores de sistemas estão 
a colaborar para oferecer mais serviços de 
recolha diretamente à porta do consumidor. Por 
exemplo, a Entidade Gestora (EG) da Noruega, 
a Infinitum, fez uma parceria com o retalhista 
local Kolonial para oferecer um serviço no qual 
a equipa de entrega da cadeia Kolonial recolhe 
as embalagens vazias dos consumidores e leva-
as de volta para um armazém da Kolonial. Por 
sua vez, as embalagens vazias são entregues 
à Infinitum, na qual o operador do sistema 
utiliza o equipamento de contagem a granel 
para contar as embalagens e conciliar as 
transacções dos consumidores. Estes compram 
sacos específicos ao retalhista, que têm códigos 
de barras colados e são incorporados com 
um código que rastreia as suas embalagens, 
assegurando que recebem o reembolso 
necessário. O sistema funciona em pequena 
escala. Aproximadamente 1 % das devoluções 
são processadas através de entrega ao 
domicílio.89 Tal como acontece com o depósito 
dos sacos, a recolha porta a porta pode 
significar taxas adicionais de processamento ou 
de compra de sacos.  

5.    DEPÓSITOS COBRADOS
        SEPARADAMENTE E COM
        REEMBOLSO TOTAL

Um verdadeiro “depósito”, em qualquer 
contexto, é concebido para ser devolvido na sua 
totalidade. Os sistemas que emitem reembolsos 
parciais a fim de reter fundos para o pagamento 
dos custos do sistema (também conhecidos 
como “half-backs”) recolhem significativamente 
menos embalagens, porque reduzem o 
incentivo à participação. Os cinco maiores 
sistemas de depósito de elevada eficácia 
no mundo (Alemanha, Holanda, Finlândia, 
Dinamarca e Lituânia) oferecem depósitos com 
reembolso total. Ao todo, têm uma taxa média 
de retorno de 94 %.90

SDR eficazes envolvem o consumidor no local 
de compra ao consciencializá-lo de que lhe está 
a ser cobrado um depósito reembolsável sobre 
o preço de venda. Identificar separadamente o 
valor do depósito do preço de venda, tanto na 
prateleira da loja como no talão de venda, evita 
confusões desnecessárias.

Isentar o depósito do imposto de valor 
acrescentado ou do imposto sobre vendas 
ajuda a reforçar a perceção do público de 
que um depósito de embalagens não é um 
“imposto”.

1. ENCHA O SACO 
E FECHE-O

2. COLE O 
CÓDIGO 

3. FAÇA SCAN 4. DEPOSITE-O

Como o 
depósito 
em saco 
funciona

IMAGEM
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SISTEMAS EM DESTAQUE
 
Depósitos cobrados separadamente

• Todos os sistemas de depósito europeus 
(Alemanha, Noruega, Suécia, Finlândia, 
Estónia, Países Baixos, etc.): Todos estes 
sistemas exigem que a quantia do valor de 
depósito esteja indicada, de forma clara, tanto 
na prateleira da loja como no talão de venda.

• Todos as províncias da Austrália: 
Embora as embalagens de depósito na 
Austrália indiquem se a embalagem tem um 
valor de “reembolso”, os talões de venda e as 
etiquetas dos produtos nas prateleiras não 
têm essa indicação, o que acaba por ser uma 
oportunidade importante perdida de educar a 
população.

Depósitos com reembolso total 

• Newfoundland & Labrador, Canadá: 
Em Newfoundland & Labrador, os consumidores 
pagam um valor de depósito e recebem cerca 
de 70 % do valor de volta aquando da recolha. 
Por exemplo, os consumidores pagam 0,08$CA 
e recebem 0,05$CA pelas latas de cerveja e 
garrafas importadas. Em 2019, a taxa de retorno 
do depósito de embalagens da região era de 
65 %.91

• Califórnia, EUA: A California Refund  Value 
(CRV) é a quantia paga pelos consumidores 
quando reciclam as suas embalagens de 
bebidas nos centros de reciclagem certificados. 
O valor mínimo de reembolso estabelecido 
para cada tipo de embalagem de bebida 
elegível é de 0,05$USD para cada embalagem 
com menos de 0,7L e 0,10$USD para cada 
embalagem de 0,7L ou mais.
A forma típica de recolher embalagens através 
de centros de reciclagem certificados pelo 
Estado é primeiro pesá-los e, de seguida, 
utilizar uma fórmula definida pelo mesmo. 
Para cada depósito que os consumidores 
pagam quando concluem a compra acabam, 
na maioria dos casos, por receber menos do 
que quando fazem o depósito através desse 
sistema “por peso”. Embora a recolha de 
embalagens seja directa (um depósito para 
uma embalagem), a recolha com base no peso 
exige atualizações regulares do cálculo do peso 
médio. As estimativas de peso são distorcidas 
pela variedade e pela evolução dos tamanhos e 
pesos das garrafas – um exemplo que se torna 
mais óbvio aquando da recolha de garrafas de 
plástico, porque algumas categorias, como a 
água, já sofreram muitas alterações para 
reduzir o peso das embalagens.

6. SÍMBOLOS DE DEPÓSITO DE 
       EMBALAGENS, RETORNOS 
       MANUAIS E CÓDIGOS 
       DE BARRAS PARA UMA  

                 CONTABILIZAÇÃO EXATA
Para que os consumidores e os pontos de 
recolha manual identificassem facilmente as 
embalagens elegíveis para depósito, é prática 
comum que os SDR exijam um texto-padrão 
ou que um logótipo seja impresso em cada 
embalagem. Os códigos de barras servem 
fins semelhantes, uma vez que permitem 
que a tecnologia de recolha automática 
reconheça e contabilize cada embalagem de 
depósito – da mesma maneira que as caixas 
de supermercado leem os itens. Isto assegura 
os mesmos pagamentos certos, um nível 
básico de segurança e uma contabilidade 
financeira justa ao acompanhar cada marca. 
Praticamente todos os sistemas de depósito no 
mundo, excepto no Estado da Califórnia e em 
muitas províncias do Canadá, têm sistemas de 
registro com código de barras que conseguem 
identificar se as embalagens podem ser 
recolhidas92.
Para aumentar ainda mais a responsabilidade, 
os sistemas de depósito modernos exigem ou 
incentivam a existência de símbolos de depósito 
únicos e códigos de barras específicos a cada 
mercado para evitar a recolha fraudulenta de 
embalagens sem depósito e reduzindo custos.
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Os produtores utilizam estes meios de controlo 
em prol dos seus benefícios económicos. 
Nos EUA, são utilizados voluntariamente por 
alguns proprietários de marcas quando os 
benefícios são óbvios.

Se a impressão direta das etiquetas não for 
viável (por exemplo, em pequenas quantidades 
de bebidas importadas), pode ser adquirido 
um autocolante ou um selo na EG que é depois 
colocado no rótulo.

SISTEMAS EM DESTAQUE 

• Noruega: Os produtores de bebidas 
pagamuma taxa para registarem os seus 
produtos junto da Entidade Gestora (EG), 
a Infinitum. As embalagens têm de estar 
identificadas com o logótipo do depósito, o 
valor do depósito e um código de barras.
Antes do produto ser lançado, estas 
embalagens são enviadas para a Infinitum para 
serem testadas e aprovadas, a fim de garantir 
que podem ser lidas pelas máquinas de recolha 
automática. 
Aquando do processo de registo, os fabricantes 
podem escolher entre utilizar um código de 
barras universal (que permite que a bebida seja 
vendida em qualquer país) ou um código de 
barras exclusivo da Noruega. 
Os códigos de barras específicos da Noruega 
implicam fees mais baixas para os produtores, 
uma vez que impedem que os consumidores 

recolham depósitos de embalagens comprados 
fora do país. 

Todos os sacos para o transporte das 
embalagens após a recolha são etiquetados 
com identificação por radio frequency 
identification (RFID) [identificação por 
radiofrequência] para que possam ser 
restreados electronicamente.
Os sacos, fornecidos pela Infinitum, são 
preenchidos nas áreas de armazenamento das 
máquinas de recolha automática e selados com 
fita adesiva para que o conteúdo não possa ser 
adulterado.93

Figura 11:  
Exemplos visuais de 
símbolos de depósito 
nas embalagens para 
os consumidores

Alemanha NoruegaSuécia
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• Croácia: Durante os primeiros 9 anos em que os sistemas de 
depósito estavam em vigor na Croácia, as embalagens incluíam apenas 
pequenos textos e nenhuma marca visual no depósito. Isto fazia com 
que o processo fosse confuso para os consumidores, especialmente os 
estrangeiros. A Croácia reformulou o seu sistema em 2015, altura em 
que começaram a ser exigidos símbolos nas embalagens com logótipos.

• Califórnia, EUA: O programa utiliza símbolos e não códigos de 
barras. Isto cria vulnerabilidades desnecessárias favoráveis à fraude. 
Os códigos de barras permitem que o equipamento de recolha 
automática verifique se cada embalagem é elegível para depósito. 
Como a Eunomia referiu numa análise abrangente do sistema do Estado 
da Califórnia, a “opção de pagamento de acordo com o peso aumenta 
o possibilidade de embalagens de fora do Estado, e que fujam também 
à tipologia estipulada, de serem recolhidas”94. A inexistência de códigos 
de barras deixa, também, o sistema desnecessariamente vulnerável a 
fraudes. A CalRecycle gasta qualquer coisa entre os 40$USD milhões e 
os 200$USD anualmente devido à perda de receitas de depósito sem 
retorno por causa de uma contabilização deficiente e fraude.95

• Nova Gales do Sul, Austrália: : Antes do sistema de depósito da 
Nova Gales do Sul ter sido lançado, as bebidas vendidas em conjunto 
no que é conhecido como “multi-packs” não tinham códigos de barras 
individuais. Se nada tivesse mudado, isto teria criado uma situação em 
que uma embalagem vendida individualmente seria aceite por uma 
máquina de retorno automático ao passo que as vendidas em 
“multi-packs” seriam rejeitadas na grande maioria dos casos. 
Devido a preocupações sobre a confusão e justiça para o consumidor, 
o Governo actualizou os requisitos dos rótulos das embalagens para 
acrescentar códigos de barras individuais antes que o sistema fosse 
executado.
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Os produtores financiam 
e investem no sistema 

utilizando depósitos sem 
retorno, vendas das 

matérias-primas e taxas RAP.

#3
Princípio

RESPONSABILIDADE 
DO PRODUTOR

O regime de Responsabilidade Alargada ao Produtor (RAP) é definido 
como uma “estratégia de proteção ambiental para atingir um objetivo de 
diminuição do impacto ambiental total de um produto ao responsabilizar 
o fabricante do produto pelo seu ciclo de vida e, especialmente, pelo seu 
retorno, reciclagem e resíduo final.96 
Os SDR incentivam os produtores de bebidas a gerir o retorno das 
embalagens e a cobrir os custos do sistema. Tanto teorica como 
praticamente, nos modelos de elevada eficácia, os produtores reinvestem 
os depósitos sem retorno e a venda dos materiais que foram devolvidos 
(ou “receitas dos produtos”) dentro do sistema. Se os custos excederem 
estas receitas então a diferença deve ser suportada pelos produtores.
Quando estes conseguem gerir os sistemas de depósito através de uma 
organização centralizada podem acordar pagar estes custos sob a forma 
de uma “taxa de responsabilidade alargada do produtor” (RAP) (ver 
Figuras 13 e 14 na página 45). As taxas RAP são cobradas ao “produtor” 
pelos restantes custos remanescentes e podem ser definidas com base 
no custo total de manuseamento e reciclagem do tipo de produto que 
o “produtor” escolhe colocar no mercado (conhecidas como “taxas de 
ecovalor”). Isto assegura que nenhum produtor é subsidiado por outro 
sem saber. Tem um incentivo extra para os produtores utilizarem as 
embalagens que foram criadas para a reciclabilidade (ver Figura 12).

*Não confundir com a “handling fee”, que é um 
pagamento da Entidade Gestora (EG) para os 
fornecedores de recolha como os retalhistas ou 
os centros de recolha de embalagens ou serviços 
de armazenamento.

 7.  FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DA 
RESPONSABILIDADE ALARGADA DO PRODUTOR
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SISTEMAS EM DESTAQUE

• Noruega: A Entidade Gestora (EG) da 
Noruega, a Infinitum, estabeleceu taxas de 
RAP para cada produtor com base no custo 
de reciclagem e no valor material de cada 
embalagem de produto chegando, inclusive, a 
diferenciar PET transparente de PET com cor. 
Por exemplo, as latas de alumínio não têm um 
custo adicional de responsabilidade alargada 
ao produtor para os produtores na Noruega 
porque herdaram valor de mercado e porque 
os depósitos sem recuperação superam o seu 
custo e processamento (ver -0.08 NOK na 
Figura 12).

• Saskatchewan, Canadá: Alternativas à RAP 
incluem modelos que obrigam os consumidores 
a pagar por parte do sistema. Os consumidores 
pagam esta taxa quando compram um produto, 
mas só recuperam uma parte do seu depósito 
aquando da recolha. 
Os modelos half-back apenas existem em 
regiões com densidades populacionais 
relativamente pequenas (1,5 milhões ou 
menos). A taxa de retorno mais alta de modelos 
centrais com densidades populacionais mais 
significativas* é de Saskatchewan com 84 %. 
Isto contrasta com a da Alemanha, que se 
insere num mercado de recolha total, e tem 
uma taxa de retorno de 98 %.97

Figura 12: Estrutura da taxa de ecovalor da RAP para a Infinitum, 
a Entidade Gestora da Noruega98

  

Taxa básica

Sobretaxa do código de 
barras padrão (também 
vendido fora da Noruega)

Sobretaxa da embalagem 
azul clara

Sobretaxa da embalagem de 
cor ou da manga que cobre 
75 % ou mais da embalagem

Sobretaxa do rótulo ou 
manga que cobre 75 % ou 
mais da embalagem

-0.08 NOK

0.06 NOK

0.03 NOK

Lata de alumínio Lata de aço

0.21 NOK

0.06 NOK

0.03 NOK

Garrafa PET

0.10 NOK

0.06 NOK

0.08 NOK

0.15 NOK

Garrafa HDPE

0.10 NOK

0.06 NOK

0.08 NOK

0.15 NOK

*Mais de um milhão de cidadãos.
1 NOK= 0,096€/0,12$USD
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8.     REINVESTMENTO DOS
        VALORES DE DEPÓSITOS 
        SEM RETORNO E RECEITAS 
        DOS MATERIAIS NO SISTEMA

Existem dois principais fluxos de receitas 
num sistema de depósito:

1) Depósitos sem retorno: Receitas de 
depósitos que os consumidores escolheram 
não recuperar;
2)   Receitas dos materiais: As receitas 
provenientes das vendas de embalagens 
de vidro, alumínio, PET e cartão-papel 
recolhidos.

Os modelos de depósitos de elevada 
eficácia permitem que os dois fluxos de 
receitas sejam reinvestidos no sistema 
reduzindo, assim, a necessidade de custos 
adicionais e fees para os “produtores”. 
Ter uma meta de taxa de retorno (como 
discutido nas medidas #3 e #12), um valor 
de depósito significativo (medida #2) e 
sistemas de recolha conveniente (medida 
#4) conduzem a taxas de retorno elevadas, 
neutralizando qualquer reação que levem 
produtores ou Governos a desencorajar a 
recolha.
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SISTEMAS EM DESTAQUE

Noruega: Os depósitos sem retorno e as receitas dos produtos são 
suficientes para cobrir grande parte dos custos dos SDR da Noruega: 
49 % dos custos do sistema são compensados com depósitos sem 
retorno, 35 % da venda de matérias-primas e 8 % de outras receitas 
(sobretudo financeiras). No caso das latas de alumínio, o volume de 
receitas é elevado o suficiente para evitar taxas RAP adicionais dos 
produtores99. 

Com estes três fluxos de receitas, os produtores reinvestem nas 
infraestruturas dos sistemas de depósitos. A Infinitum incentiva o 
uso de máquinas de recolha automática com compactação devido a 
uma eficiência maior por via da prevenção de fraude e otimização do 
transporte. Os locais de retalho com máquinas de recolha automática 
com compactação pagam uma handling fee maior do que as que são 
recolhidas manualmente ou sem compactação100.

Figura 14:
Declaração detalhada da perda 

e lucro da Entidade Gestora da Noruega (2019)102

 

Handling fees
Transporte 
Outros custos de produção
Administração, marketing e amortizações

Despesas TOTAIS
Lucro
Depósitos não reembolsados
Vendas dos materiais
Outras receitas
Taxa RAP
Lucro TOTAL 
Lucro do funcionamento em 2019

249,241,000 NOK

126,091,000 NOK

74,569,000 NOK

64,704,000 NOK

514,605,000 NOK

252,035,000 NOK

180,164,000 NOK

45,695,000 NOK

40,759,000 NOK

518,653,000 NOK
4,048,000 NOK
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Visão global da perda e lucro da Entidade 
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Suécia: A EG da Suécia, a Returpack Svenska AB, mantém tanto as receitas das vendas 
dos produtos como dos depósitos sem retorno dentro do sistema. Este modelo de 
financiamento permitiu que a Returpack reinvestisse em tecnologia para aumentar 
a eficácia económica e ecológica. Na década de 1990, 80 % das latas de depósito da 
Suécia eram manuseadas por equipamentos automatizados. Os 20 % restantes eram 
manuseados manualmente e, devido ao seu custo relativamente elevado, a Returpack 
procurou automatizar. A Returpack já oferecia uma handling fee mais elevada para os 
retalhistas que utilizavam os sistemas de depósito com compactação, mas para acelerar 
a transição para uma rede de recolha automática de baixo custo, a EG concedeu uma 
quantia única de 20,000 SEK (1925€/2188$USD) para cada ponto de recolha manual 
disposto a investir numa máquina de retorno automático104.

Nova Iorque, EUA: Em 2009, depois da crise financeira global, os Governos enfrentaram 
grandes défices de orçamento que ameaçaram os programas públicos. Foi neste clima 
que os decisores políticos de Nova Iorque ajustaram a distribuição dos depósitos sem 
retorno. Antes disso, 100 % era desviado para os produtores. Havia a perceção de que os 
produtores não tinham utilizado as receitas para reinvestir no desempenho do sistema 
de reciclagem e que os decisores políticos tinham desviado 80 % dos depósitos sem 
retorno para o Governo, havendo uma parte destinada ao Environmental Conservation 
Fund [Fundo de Conservação Ambiental] e 20 % continuaria com os produtores para 
compensar as despesas.

Figura 15: Handling fees definidas 
pela Entidade Gestora da Noruega (2019)103

  

• Sistemas de depósito 
   com compactação
 
• Sistemas de depósito sem 
   compactação 
• Manual

              Latas de alumínio       Garrafas PET       Garrafas HDPE 
HANDLING FEE

0,25 NOK

0,10 NOK

0,25 NOK

0,10 NOK

0,20 NOK

0,05 NOK

SISTEMAS EM DESTAQUE
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Princípios e medidas dos melhores sistemas de depósito com retorno – Requisitos para conteúdo reciclado

9.  REQUISITOS PARA
         CONTEÚDO RECICLADO

Como a TOMRA afirmou no The Resource 
Recovery Playbook, desvincular o crescimento 
económico da extração de recursos naturais 
é actualmente um dos desafios mais críticos 
para as entidades reguladoras105. A Fundação 
Ellen MacArthur salienta que se “todas as 
embalagens de plástico fossem recicladas 
e transformadas em produtos de qualidade 
inferior, as “indústrias de alta qualidade”, como 
a das embalagens, continuariam dependentes 
da entrada contínua de material virgem (por 
exemplo, o petróleo)”106.

Os fabricantes de bebidas responderam 
à crescente pressão pública de reduzirem 
a pegada ambiental das embalagens ao 
estabelecerem metas ambiciosas para utilizar 
uma quantia maior de PET reciclado (rPET). 
No entanto, as marcas tinham reservas sobre o 
cumprimento essa promessa. Em 2020, a Coca-
Cola afirmou que utilizou 9,7 % de material 
reciclado pós-consumo como percentagem do 
seu volume global de embalagens de plástico 
(em Kg). A PepsiCo utilizou 4 % e a Nestlé 
utilizou 2 %107.

Parte do desafio deve-se ao facto de a 
volatilidade do mercado ocasionalmente 
resultar na venda de rPET para bens 
alimentares vendido a preços elevadíssimos 
em comparação com o PET virgem, colocando 
a opção sustentável em desvantagem 

relativamente ao custo. Por exemplo, em janeiro 
de 2018, o preço do PET reciclado para bens 
alimentares era 7 % mais barato do que o PET 
virgem, mas em meados de 2020 era cerca de 
35 % mais caro (ver Figura 16).

Outro obstáculo é simplesmente a falta 
de abastecimento de material reciclado 
de alta qualidade para fabrico. “Um dos 
principais desafios que a indústria enfrenta 

actualmente é que não há plástico reciclado 
de qualidade alimentar suficiente disponível 
localmente no Reino Unido para haver 
uma mudança 100 % rPET em toda a 
nossa linha”, explicou Jon Woods, General 
Manager da Coca-Cola da Grã-Bretanha.

Figura 16:
Valores dos EUA para petróleo, materiais PET em bruto, 

PET virgem, PET flake, PET reciclado para bens alimentares 

 
Isto ilustra o quão volátil o preço do mercado para PET virgem (“US PET”) e PET reciclado para bens alimentares

 (“FG rPET pellet”) é. PTA e MEG referem-se ao PET de petróleo derivado de materiais em bruto purificado 
com ácido tereftálico e monoetilenoglicol.108
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“Precisa de haver mais plástico reciclado de 
alta qualidade, por isso é vital garantir que 
recolhemos mais garrafas de forma eficiente 
e impedir que acabem como resíduos”109. 
Para que os produtores de bebidas dos EUA 
atinjam um limite de 50 % de conteúdo de PET 
reciclado, por exemplo, a National Association 
of PET Container Resources [Associação 
Nacional de Recursos de Embalagens PET] 
(EUA) estima que a taxa nacional de reciclagem 
de garrafas PET teria de ir dos 29 %, em 2019, 
aos 70 %110.

O preço do rPET para bens alimentares em 
relação ao PET virgem não tem aparentemente 
sido forte o suficiente para incentivar, de forma 
significativa, uma maior recolha de plástico.

“A reciclagem de plásticos precisa de um 
ambiente de polímero virgem com preços 
elevados para ser economicamente viável de 
forma independente”, afirma a consultora 
S&P Global111.

Nesse ambiente, os produtores seriam 
pressionados a optar pela opção PET virgem 
mais barata. Algumas das grandes marcas que 
já assumiram compromissos públicos podem 
continuar a comprar rPET (até certo ponto), 
mas as marcas mais pequenas, que não têm 
tanta exposição pública, podem mudar para 
as virgem. De facto, o regresso à resina virgem 
tem sido documentado em diversas ocasiões, 
embora existam compromissos públicos em 
fabricar garrafas com mais material reciclado112.

Este valor de mercado irrealista cria riscos 
para os que consideram investir em aumentar 
a reciclagem. Para permitir a mudança 
fundamental para uma economia circular 
são necessários quadros políticos e meios de 
regulação bem estruturados. A Pew Charitable 
Trusts, que publicou, em 2020, um estudo 
pioneiro sobre as intervenções necessárias 
para reduzir significativamente a poluição 
marítima por plástico, reconheceu o baixo 
valor do material reciclável e recomendou “a 
obrigatoriedade da utilização de conteúdo 
reciclado para aumentar a procura de materiais 
secundários”113.

Isso ajudaria a garantir que os proprietários 
de marcas continuariam a valorizar a recolha 
de alta qualidade, algo que “rentabilizaria 
todo o sistema de gestão de resíduos”, como 
afirma Steve Alexander, CEO da Association of 
Plastic Recyclers (APR).114 Todos os caminhos 
de descarbonização têm destacado a 
necessidade de uma mudança para fontes de 
energia com baixo carbono e para a redução 
de procura de energia115. Ao aumentar o uso 
de materiais reciclados, a sociedade reduziria 
a procura de energia associada ao consumo. 
É por este motivo que é muito importante 
recolher, separar e processar os materiais para 
reciclagem para que a sua qualidade permita 
a reintegração e lhe dê um uso produtivo no 
âmbito de uma economia circular.
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Os sistemas de depósito são desenhados 
unicamente para fornecer ao mercado uma 
quantidade significativa de material de alta 
qualidade, para preencher os tais requisitos 
de conteúdo reciclado. O material recolhido 
tem uma contaminação mínima*. Por exemplo, 
as embalagens PET pós-consumo recolhidas 
através de um sistema de depósito têm um 
valor aproximadamente 40 % maior do que 
o PET recolhido através de um programa 
paralelo116.

No contexto de um sistema de depósito, 
estabelecer mínimos de conteúdo reciclado, 
como exigir que as garrafas PET de bebidas 
sejam fabricadas com 30 % de material 
reciclado até 2030, oferece um benefício 
complementar: redução de custos. Se os 
requisitos de conteúdo reciclado fossem 
levados a cabo, isso daria um sinal aos 
mercados de que a procura de material 
reciclado é consistente, o que deveria ajudar a 
estabilizar o seu valor. Analistas da S&P acham 
que os compromissos feitos voluntariamente 
ajudaram já a estabilizar o valor de mercado 
do PET para bens alimentares apesar de 
investmentos contínuos nesta escala não serem 
garantidos117. 

Uma vez que grande parte dos sistemas de 
depósito permitem que as Entidades Gestoras, 
financiadas por produtores, retenham as 
receitas das vendas dos materiais recolhidos, 
isto ajudou a estabilizar o preço que suportaria 

a eficiência de custos do sistema de depósito, 
encorajando os produtores a separar o 
crescimento económico da extracção de 
recursos.
  

*Contaminação refere-se ao material indesejado que polui a 
corrente de produtos, reduzindo a sua qualidade ou fazendo 
com que seja eliminado.
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SISTEMAS EM DESTAQUE

• União Europeia:  A Diretiva da UE sobre 
plásticos de utilização única foi concebida 
para atingir os itens que são descartados 
nas praias europeias com mais frequência, a 
fim de conter a poluição dosoceanos. Para 
incentivar a recolha e reciclagem de recursos 
plásticos valiosos, a Diretiva incorporou ordens 
sobre a integração de materiais reciclados em 
embalagens de bebidas de plástico e também 
uma meta de recolha de 90 %.
A Diretiva estabelece uma meta de 25 % de 
conteúdo reciclado para garrafas PET até 
2025 e 30 % para todas as garrafas de plástico 
até 2030.118

• Califórnia, EUA: Ao assinar a lei de 
material reciclado mais ambiciosa do mundo 
para embalagens de bebidas até à data, o 
Governador Newsom afirmou que “a Califórnia 
há muito que lidera as soluções mais ousadas 
para o espaço climático e os passos que hoje 
damos deixam-nos mais perto dos nossos 
ambiciosos objetivos.”119 A lei exige que as 
embalagens de plástico sujeitas a depósito 
(“California Refund Value”) incluam 15 % de 
material reciclado até 2022, 25 % até 2025 e 
50 % até 2030. Anteriormente, o Estado tinha 
estabelecido requisitos mínimos de material 
reciclado para embalagens de vidro, de plástico 
rígido, embalagem compósita, sacos de lixo e 
outros produtos.120

•Nova Gales do Sul, Austrália:  Devido à falta 
de segurança sobre os volumes de produtos 
alimentares e ao preço volátil no mercado do 
rPET, como descrito anteriormente, investir 
em instalações de triagem e reciclagem PET 
acarreta riscos significativos. Para diminuir o 
risco desse investimento, na Nova Gales do Sul, 
a marca Asahi e o produtor de embalagens 
Pact comprometeram-se a adquirir uma 
determinada quantidade de pellets PET para 
bens alimentares e PET flakes, caso fossem 
desenvolvidas instalações do género. Com 
esta garantia assegurada pelo cliente, a Asahi, 
a Pact e a empresa de gestão de resíduos 
Cleanaway formaram uma joint venture, a 
Circular Plastics Australia, para coinvestir 
numa fábrica de produção de plástico que 
providenciasse conteúdo reciclado de alta 
qualidade. O Governo da Nova Gales do Sul 
concedeu também um subsídio de apoio. 
Outro factor decisivo foi o Operador de Rede 
do sistema de depósito, o TOMRA Cleanaway 
(ver medida #10, página 55), proporcionando 
um acordo de abastecimento a longo prazo. 
Desta forma, o Operador de Rede tem um 
cliente garantido para as garrafas de plástico 
recolhidas através do sistema de depósito, a 
Circular Plastics Australia assegura matéria-
prima para a sua fábrica e que o produto 
final é escoado e a Asahi e a Pact tem acesso 
garantido a um recurso escasso que ajuda as 
empresas a alcançarem os seus compromissos 

de sustentabilidade. Espera-se que estas 
instalações aumentem a quantidade de PET 
reciclado de origem local, de 30,000 para 
50,000 toneladas por ano, seja parcialmente 
alimentada por energia solar e crie 300 
empregos diretos e indiretos aquando da sua 
construção.121
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Embora o desempenho, 
a conveniência e a responsabilidade 

do produtor sejam os pilares dos 
sistemas de depósito com retorno 

de elevada eficácia, o programa está 
incompleto sem as contas e saldos 

apropriados associados às melhores 
práticas de transparência, 

eficácia e supervisão. 

INTEGRIDADE 
DO SISTEMA

#4
Princípio

Os sistemas de depósito são uma plataforma para os produtores e retalhistas 
gerirem de forma responsável a retoma e a reciclagem das embalagens 
de bebidas consumidas. Existem inúmeras responsabilidades e tarefas 
para facilitar a retoma de embalagens e garantir o ajuste financeiro entre 
os participantes. Multiplicam-se sinergias se os produtores e retalhistas de 
bebidas colaborarem. A prevenção de fraude pode ser difícil de se conseguir 
sem isto. Muitos dos sistemas de elevada eficácia aqui descritos abordam esta 
questão ao permitirem que a indústria de bebidas centralize responsabilidades 
comuns. Uma organização centralizada facilita a resolução de problemas 
em toda a indústria e gera eficiências de custo. Não existem dois sistemas 
de depósito iguais, por isso as responsabilidades que estão centradas num 
mercado podem não ser as mesmas noutro. As necessidades do mercado 
local ou políticas permitem frequentemente fazer cedências relativamente à 
responsabilidade e execução.

10.   ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO 
        ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL CENTRALIZADA
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Funcionamento do sistema Gestão de dados, limpeza 
de depósito e relatórios

Venda do material recolhido

• Atingir as metas de 
      desempenho de recolha; 
• Gerir as finanças do sistema 

incluindo a definição de RAP 
(administração) e handling fees;

• Criar e financiar infraestruturas 
de recolha, que incluem return 
to retail e centros de recolha 
certificados aplicáveis, para 
melhorar o número de pontos de 
recolha convenientes;

• Registar retalhistas e novas 
embalagens no sistema;

• Avaliar o risco de fraude e 
desenvolver contramedidas      
(e. g., etiquetas nas embalagens);

• Desenvolver e assinar contratos 
com todos os stakeholders e 
fornecedores de serviço (e. g., 
recolha e processamento);

• Auditar os produtores e 
operadores de serviço;

• Aprovar e levar a cabo garantias 
de qualidade dos procedimentos 
e tecnologia das recolhas 
manuais e automáticas.

• Manter uma base de 
dados central para todos 
os códigos de barras 
dos produtos existentes 
(facultados pelos 
produtores) e abastecer 

 as partes em falta;
• Combinar os dados 

dos pontos de recolha 
automáticos com os 
manuais;

• Validar os depósitos em 
todos os níveis de comércio

• Administrar taxas/
compensações de 
manuseamento;

• Informar sobre a execução 
do programa ao Governo.

• Negociar condições/preços e 
venda de materiais;

• Conduzir processos de 
garantia de qualidade e 
desenvolvimento de produto.

• Estabelecer marcas e 
diretrizes de comunicação;

• Levar a cabo campanhas 
desensibilização públicas 
sobre valor de depósito, 
embalagens abrangidas e 
como participar;

• Atribuir packs de marketing a 
cada ponto de recolha.

Comunicações Públicas

Todos os sistemas de depósito eficazes têm os seguintes compromissos:

Responsabilidades Comuns dos SDR

Rewarding Recycling



53

Princípios e medidas dos melhores sistemas de depósito com retorno – Organização sem fins lucrativos para gestão administrativa e operacional centralizada

Num SDR, no qual algumas responsabilidades 
estão centralizadas, é uma organização 
conhecida como Entidade Gestora (EG) 
que coordena essas responsabilidades. 
Normalmente, uma EG pertence a produtores 
de bebidas ou respetivos importadores, 
retalhistas e distribuidores e tem um Conselho 
de Administração que é composto por 
empresas representativas. Também pode 
pertencer e ser operada por uma empresa que 
tem esses mesmos stakeholders enquanto 
clientes. 
Uma EG pode estar organizada sem a 
orientação para fins lucrativos e ser guiada 
por uma missão para garantir que reinveste a 
receita gerada pelo sistema e a injeta de volta 
no programa de recolha.
Foram formadas organizações centrais de 
forma bem-sucedida para garantir a integridade 
e a conformidade do sistema. As EG podem 
captar, estimar e avaliar dados para perceber 
melhor os riscos e as ameaças ao sistema, 
além de desenvolverem fórmulas de mitigação. 
Por exemplo, o registo do produto reduzirá o 
número de “free riders” (empresas que vendem 
no mercado, mas não pagam).

Dificilmente os programas definidos, na íntegra, 
em estatuto “melhoram continuamente”.  
Regras com metas claras, definição de funções 
e responsabilidades têm permitido que o 
setor privado e os reguladores executem os 
programas de forma inovadora.

Quando precisam de alterar o valor do depósito 
e as handling fees e de acrescentar novas 
categorias de bebidas, essa flexibilidade tem 
mostrado ser mais bem-sucedida. 
Torna-se mais fácil enfrentar este desafio 
quando as partes interessadas estão alinhadas 
dentro de um operador de sistema ou 
administrador de organização.

CADA EMBALAGEM É PROCESSADA 
ATRAVÉS DE TECNOLOGIA 

Todos os sistemas de elevada eficácia exigem 
que cada embalagem de depósito recolhida 
seja contabilizada eletronicamente a fim de 
se verificar com precisão os símbolos de 
depósito, registar a transação de recolha e 
ver se os dados da mesma batem certo com 
os números de vendas que os produtores 
apresentaram. Para ganhar o reembolso do 
depósito das embalagens recolhidas através 
de máquinas de recolha automática, os 
retalhistas devem desvalorizar as embalagens 
recolhidas para garantir que não o podem ser 
uma segunda vez. Isto é normalmente feito 
pelos sistemas de depósito, que conseguem 
compactá-las122. Para que as embalagens sejam 
recolhidas manualmente devem ser enviadas 
para um centro de contagem para que sejam 
devidamente contabilizadas e identificadas.
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Garantir princípios de governança 
e “checks and balances”
Os decisores políticos estabelecem princípios 
de governância para garantir aos produtores 
e retalhistas que a execução do programa 
continua fiel ao seu propósito de recuperar as 
embalagens de bebidas consumidas. Regras 
eficazes são capazes de equilibrar o interesse 
do setor privado em reduzir custos para 
garantir que todos os consumidores conseguem 
depositar as suas embalagens facilmente e 
alcançam as suas metas sociais e ambientais, 
nomeadamente:  

• Taxas de retorno: Uma meta de 
desempenho garante que a indústria está 
constantemente a esforçar-se por atingir 
taxas elevadas de recolha e reciclagem de 
embalagens (página 26).

• Sistemas de recolha convenientes para 
os consumidores: Uma rede de pontos de 
recolha conveniente, que inclui retalhistas, 
faz com que os consumidores recuperem 
facilmente o dinheiro do seu depósito 
(página 28). A definição de sistemas de 
recolha ou fica a cargo da legislação – i.e. 
“return to retail” – ou de um operador de 
rede independente com a responsabilidade 
de conseguir determinados pré-requisitos 
como o número de pontos de recolha 
per capita dividindo eficazmente a 
responsabilidade da administração do 
sistema (ver o caso de estudo da Nova 
Gales do Sul, página 55). 

•  Aplicação da lei pelo Governo (página 
58): Os Governos desempenham o papel de 
“árbitro” mediando infracções e aplicando 
metas de desempenho. 

      Quando todos estes elementos estão 
alinhados os produtores demonstram que 
podem atingir taxas de retorno elevadas ao 
menor preço possível.
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SISTEMAS EM DESTAQUE

• Noruega: O sistema de depósito da Noruega 
é o único que foi estabelecido voluntariamente 
pelas indústrias de bebidas e retalho. A Noruega 
promulgou uma taxa de ecovalor sobre as 
embalagens de bebidas usadas que não são 
recolhidas (quanto menor for a taxa de recolha 
maior será a taxa de ecovalor). Depois de 
uma análise demonstrar que um sistema de 
depósito era a forma mais eficaz de recolher 
grande parte das embalagens colocadas no 
mercado, as indústrias de bebidas e retalho 
formaram a Infinitum, uma empresa sem fins 
lucrativos que foi criada para recolher e reciclar 
embalagens de bebidas através de sistemas de 
depósito. A Infinitum pertence inteiramente a 
associações de bebidas (50 %) e associações 
de retalho (50 %). O seu Conselho inclui a Coca-
Cola Enterprises, o retalhista Coop Norge SA, 
duas das maiores cervejarias da Noruega, o 
maior grupo de distribuição do país e o maior 
grupo de supermercados. Para garantir que 
existe um sistema de recolha conveniente para 
os consumidores, os retalhistas que vendem 
embalagens com depósito são obrigados a 
aceitá-las para serem recicladas. A Infinitum gere 
virtualmente todas as responsabilidades listadas 
anteriormente no gráfico “Compromissos comuns 
dos SDR” (pag 52). Em 2019, a Infinitum atingiu 
uma taxa de retorno de 89 %.123

• Finlândia: O modelo de sistema de depósito 
da Finlândia é quase idêntico ao da Noruega. 
Os produtores podem evitar pagar um imposto 

sobre as embalagens de bebidas se estiverem 
registados num sistema de depósito. Se os 
retalhistas venderem embalagens são obrigados 
a aceitá-las para serem recicladas. Para gerir o 
sistema de depósito, os retalhistas e a indústria de 
bebidas criaram uma Entidade Gestora, a Palpa, 
na qual cada um tem um share de 50 %. 
A estratégia da Palpa era ter os SDR em 
funcionamento numa óptica de mercado livre, 
subcontratando apenas algumas das principais 
responsabilidades para reduzir os custos. 
Por exemplo, o sistema é operado por dois 
fornecedores de recolha e dois fornecedores de 
processamento de embalagens. A Palpa cobre 
todos os custos do sistema, a gestão, os custos 
dos serviços dos fornecedores e os retalhistas, 
com a ajuda de depósitos sem retorno e as 
receitas dos produtos, mais as taxas RAP da 
indústria. Em 2019, a Palpa atingiu uma taxa de 
retorno de 93 %.124 

• Nova Gales do Sul, Austrália: A Nova Gales do 
Sul opera o que é conhecido como um modelo 
de “responsabilidade dividida”. Embora um 
sistema return to retail seja reconhecido como 
o nível superior de conveniência devido aos 
seus inúmeros e eficientes pontos de recolha, 
um modelo de responsabilidade dividida é 
considerado a segunda melhor opção. Quando 
os retalhistas não são incluídos na legislação, 
é necessário um sistema de governança forte 
para garantir que os administradores de sistema 
da indústria equilibram a conveniência com a 
eficiênca de custos. 

Na Nova Gales do Sul, o Governo lançou 
concursos para duas organizações distintas que 
são responsáveis   por determinados papéis:

• O “Coordenador do Esquema” é responsável 
pela gestão financeira, auditoria, identificação de 
fraude, sensibilização da comunidade e serviços 
de marketing. Uma parte fundamental do papel 
do coordenador de esquema é gerir os produtores 
e garantir que os fundos dos produtores são 
pagos ao sistema. Cinco empresas de bebidas 
australianas (Asahi, Carlton  United Breweries, 
Coca-Cola Amatil, Coopers e Lion) formaram uma 
joint venture, a Exchange for Change, para operar 
enquanto Coordenador de Esquema.

• O “Operator de Rede” é responsável por 
configurar e gerir uma rede estadual de pontos 
de recolha, bem como toda a logística e venda 
dos bens para garantir que todas as embalagens 
recolhidas são recicladas. A Cleanaway, uma 
empresa de gestão de resíduos, e a TOMRA 
formaram uma joint venture, a TOMRA Cleanaway, 
para agir como Operadora de Rede. 

• O Governo é responsável pela criação e 
desenvolvimento do sistema e pela gestão do 
registo do produto obrigando o Coordenador 
de Esquema e o Operador de Rede a celebrar 
contrato.
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As funções exatas, responsabilidades e acordos 
financeiros são especificados entre cada 
entidade e o Governo da Nova Gales do Sul. 
Como o Governo disse recentemente, 
“A divisão de responsabilidades cria uma 
tensão autocorretora entre a minimização de 
custos do esquema e alcance das taxas de 
recolha elevadas”. O Coordenador do Esquema 
é incentivado a minimizar os custos gerais 
do sistema. O Operador de Rede é levado 
a recolher o maior número de embalagens 
possíveis porque se trata da sua fonte de 
rendimento. O Coordenador do Esquema 
é também levado a validar reivindicações 
do Operador de Rede, o que incentiva uma 
transparência melhorada125.

O sistema da Nova Gales do Sul envolve uma 
variedade de operadores de pontos de recolha 
que inclui o setor privado e instituições de 
caridade. Contudo, os retalhistas não são 
obrigados a aceitar de volta as embalagens, o 
que tem aumentado o custo geral do sistema.

Os sistemas de depósito da Nova Gales do Sul 
foram lançados em Dezembro de 2017 e, em 
três anos, recolheram mais de 4,86 mil milhões 
de embalagens através da sua rede de pontos 
de recolha126.

Figura 17:
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11.   RELATÓRIOS GOVERNAMENTAIS 
E COMUNICAÇÃO COM O CONSUMIDOR

O elemento fundamental para o sucesso de qualquer 
programa é a comunicação com os seus elementos. 
Os administradores do sistema fazem-no através de 
relatórios de desempenho e marketing para:

1. Manter os reguladores e o público informados 
sobre o seu progresso em relação aos objetivos 
estabelecidos;

2. Envolver ambos a fim de assegurar o respetivo 
apoio a longo prazo, para confiar à indústria a 
gestão do sistema (a “licença para operar”).

Relatórios de desempenho
Tipicamente, as EG auditam e elaboram relatórios 
anuais com os dados de desempenho para 
o regulador. Estes relatórios incluem vendas 
combinadas e dados de recolha, por tipo de 
produto, relativos ao período anterior. Relatórios de 
desempenho rigorosos e regulares são facilmente 
conseguidos se todas as embalagens devolvidas 
forem registadas com a tecnologia disponível.

Marketing para stakeholders e consumidores
As EG ajudam a fomentar a consciencialização do 
público sobre o processo de recolha, as localizações 
dos pontos de recolha e os tipos de bebidas que são 
elegíveis para depósito.
As EG também utilizam marketing para aumentar 
a participação no sistema, aumentar a perceção do 
público sobre os administradores da indústria e, por 
fim, aumentar as taxas de retorno.

Figura 18:
Relatórios Anuais de Administradores de Sistemas Centrais

Os relatórios são publicados para comunicar o desempenho dos programas, inovações e, 
muitas vezes, contar a “história” do programa, incluindo o produto final que utiliza material reciclado. 

Oregon Beverage  
Recycling Cooperative,  

Oregon, EUA

Infinitum,  
Noruega

Alberta Beverage Container  
Recycling Corporation,  

Alberta, Canadá
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SISTEMAS EM DESTAQUE

Alberta, Canadá: No seu relatório anual, 
a Alberta Beverage Container Recycling 
Corporation publica informações relativas 
à quantidade de material recolhido para 
reciclagem, bem como provas de que 
foi mesmo reciclado ao partilhar dados 
relacionados com o tipo de material, o 
comprador, a percentagem final de reciclagem 
e, por último, que material foi utilizado para 
produção128.

Noruega: A EG da Noruega, a Infinitum, avaliou 
as oportunidades existentes para aumentar a 
taxa de retorno a fim de atingir uma das metas 
de desempenho definidas. A análise efectuada 
demonstrou que o grupo etário dos millennials 
estava entre os que muito provavelmente 
participariam menos no sistema de depósito. 
Para conseguir mais participantes para esta 
estatística, a Infinitum lançou uma campanha de 
marketing com marcas focadas em millennials 
(a Infinitum Movement), um blogue de lifestyle 
e anúncios de televisão cómicos129.
 
Maine, EUA: Em 2018, quando o Maine’s 
Office of Program Evaluation and Government 
Accountability [Gabinete de Avaliação de 
Programas e Responsabilidade Governamental 
do Estado do Maine] analisou a eficácia dos 
seus sistemas de depósito percebeu que faltava 
uma métrica fundamental: a taxa de retorno. 

Segundo a lei, os produtores não tinham a 
obrigação legal de indicar o desempenho da 
recolha. O órgão de supervisão governamental 
recomendou a existência de um requisito para 
iniciantes que pedisse que indicassem dados 
sobre a venda e recolha de bebidas130.  

Lituânia: A legislação de depósito da Lituânia 
especifica que 1 % da faturação anual da EG tem 
de ir para o ensino e comunicações públicos.
 

12.    APLICAÇÃO DA LEI PELO
         GOVERNO 

Cumprindo os mínimos dos sistemas 
de elevada eficácia, os procedimentos a 
cumprir estão indicados em regulação que 
inclui penalizações e órgãos do Governo com 
autoridade para a aplicar. À medida que as 
prioridades de aplicação e os procedimentos 
são estabelecidos, o programa requer que esses 
órgãos do Governo assegurem o cumprimento 
da lei. Os próprios são responsáveis pelo 
sucesso do programa. Garantem que os 
padrões de desempenho são correspondidos 
pelos produtores e retalhistas, mantêm uma 
concorrência competitiva e justa e comunicam o 
desempenho do programa.
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Figura 19: Taxa de retorno de garrafas de plástico (Oregon)

• Oregon, EUA: Hoje em dia, a taxa de retorno 
excede os 85 %, mas o programa do Estado 
do Oregon estava em declínio muito antes de 
2008. Os defensores procuravam uma série 
de mudanças que incluíam aumentar o valor 
de depósito, acrescentar novas categorias de 
bebidas e até devolver ao Estado os depósitos 
sem retorno que não estavam a ser investidos 
nas infraestruturas de recolha. Uma concessão 
criada pela Entidade Gestora, a Oregon 
Beverage  Recycling Cooperative, permitiu 
modernizar o sistema e simultaneamente 
estabelecer um mecanismo de alerta para 
aumentar o depósito se a taxa de retorno 
caísse. Neste caso, a EG, a entidade reguladora 
e a Oregon Liquor Control  Commission (OLCC) 
trabalharam em conjunto. Em 2016, quando os 
dados demonstravam que a taxa de retorno 
tinha ficado abaixo dos 80 % por dois anos 
consecutivos, o depósito aumentou de cinco 
para dez cêntimos em 2017.
O resultado: um aumento estável de 64 %, em 
2016, para 86 %, em 2019131.
Os legisladores do Estado do Oregon definiram 
objetivos nos seus estatutos e permitiram que 
o OLCC estabelecesse regras para garantir 
que eram cumpridos ao longo do tempo. Por 
exemplo, o programa excluía “leite”, mas à 
medida que chegavam produtos ao mercado 
que tinham leite na lista de ingredientes a OLCC 
levava a cabo um processo de criação de regras 
para definir que bebidas deveriam ser incluídas 
ou excluídas. 

Em parceria com a Oregon Beverage Recycling 
Cooperative (OBRC), a agência decidiu excluir 
todas as bebidas nas quais o leite é o primeiro 
ingrediente (maioritariamente um lacticínio)132. 
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No que diz respeito à recuperação de embalagens de bebidas, Rewarding Recycling significa identificar 
o que funciona e o que não funciona. Enquanto os líderes se debruçam sobre os desafios que os 
esperam – da poluição por plástico e dos custos crescentes de reciclagem às alterações climáticas – é 
evidente que a ambição das políticas públicas precisará de crescer para se coadunar com o momento 
actual. A recolha de dados feita nas últimas décadas mostram taxas de retorno elevadas, validando os 
sistemas de depósito com retorno como umasolução comprovada para muitos destes desafios.

No entanto, como este documento demonstra, o desempenho destes sistemas varia dependendo de 
como foram pensados. Uma vez que pelo menos 34 Estados ou Governos nacionais estão actualmente 
a definir leis de regulamentação de depósito, estando mil milhões de embalagens de bebidas em risco, 
é imperativo que os decisores políticos compreendam os princípios que separam os modelos bem-
sucedidos dos que não funcionam. Com base em mais de quatro décadas de experiência, na maioria 
dos mercados de depósito de todo o mundo, a TOMRA identificou os seguintes fatores decisivos para o 
sucesso dos sistemas mais eficazes:

•  Desempenho: Uma meta de recolha para todas as bebidas e um valor apropriado de depósito
     garantem resultados muito positivos.
•  Conveniência: Um sistema de reembolso que é fácil, acessível e justo para todos os utilizadores;
•  Responsibilidade do Produtor: Os produtores financiam e investem no sistema utilizando os valores
     de depósito não reembolsados, as receitas dos materiais e uma taxa de ecovalor assente na
     Responsabilidade Alargada do Produtor – RAP.
•  Integridade do Sistema: É depositada confiança no funcionamento dos sistemas graças à 
     transparência da gestão, mediação dos valores do depósito e respetivo retorno e uma tecnologia 
     de reembolso confiável.

7. CONCLUSÃO
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A TOMRA encoraja os stakeholders a considerar as 12 medidas discutidas neste documento como 
parte um de ecossistema e não como parte de um leque de opções. Dar prioridade a uma medida em 
detrimento de outra poderia perturbar o desempenho e a eficácia do sistema. Embora não exista uma 
abordagem única, ideal para todos, os conceitos aqui sublinhados procuram dar uma perspetiva sobre 
a criação de sistemas de depósito, com base em realidades concretas, em funcionamento.

Embora a poluição por plástico e as alterações climáticas sejam enormes desafios, os stakeholders 
podem ter esperança na existência de um plano de ação, com provas dadas, sobre o desperdício 
de embalagens. Ao acolherem uma abordagem estruturada à criação de sistemas de depósito, os 
stakeholders podem mudar o curso da poluição com plástico, travar as alterações climáticas e cumprir 
a promessa de uma economia circular.
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1. Como é que funciona um sistema de depósito com retorno de embalagens?
Um sistema de depósito com retorno de embalagens incentiva as pessoas a reciclar ao cobrar um pequeno valor de depósito sobre a venda de embalagens de 
bebidas, que é depois reembolsado quando os consumidores as devolvem.

2. Os retalhistas são compensados por recolherem embalagens de bebidas?
Na grande parte das vezes, sim, e a compensação varia por região. Contudo, em alguns casos, como o Estado do Oregon, nos EUA, Alemanha e Holanda o 
mesmo não acontece. Pode estar definido por regulamentação (como acontece, por exemplo, com Nova Iorque) ou como uma percentagem de depósitos 
sem recuperação (25 % no Estado do Michigan). Na Europa, a compensação é feita através de uma handling fee que é normalmente definida pela EG, a fim 
de incentivar progressivamente a investimentos económicos por parte do retalhistas. Por exemplo, a Noruega e outros mercados concedem uma handling fee 
mais elevada aos retalhistas que usam sistemas de depósito com compactação em vez da recolha manual (ver a Figura 15 na página 46).
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5 Flusso monetario

Flusso di dati

1. Um produtor de bebidas paga um valor de depósito e 
uma taxa de ecovalor RAP e envia os dados das vendas 
para cada embalagem de bebida vendida no mercado de 
depósito à Entidade Gestora (EG).* “Produtor” significa a 
primeira empresa a vender a embalagem no mercado (i.e., 
retalhista, importador ou distribuidor).

2. O produtor cobra um valor de depósito sobre a embalagem 
de bebida que depois vende ao retalhista.

3. O retalhista cobra ao consumidor o valor de depósito 
aquando da venda (recuperando, por conseguinte, o valor).

4. Quando os consumidores depositam as embalagens de 
bebidas, o retalhista devolve o valor de depósito.

5. A EG reembolsa então o valor de depósito de cada 
embalagem ao retalhista mais a handling fee (se aplicável).

6. A EG organiza a recolha, processamento e comercialização 
das embalagens para que os fabricantes as reciclem.

*Normalmente, são propriedade dos produtores e retalhistas. Consulte 
“Organização Para Gestão Administrativa e Operacional Centralizada e 
Sem Fins Lucrativos” para obter mais informações, na página 51.
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Fluxo de dados

How does a container deposit return system work?

1. A beverage producer pays a deposit and an eco-modulated  
EPR fee and sends sales data for every beverage container  
sold in the deposit market to the Central System  
Administrator (CSA).* “Producer” means the company first  
selling the deposit container in the market (e.g. producer,  
importer or distributor). 

2. The producer charges a deposit on the beverage container  
they sell to the retailer. 

3. The retailer charges the consumer the deposit upon sale  
(therefore regaining their deposit). 

4. When consumers return beverage containers to a retailer, 
they are refunded their deposit. 

5. CSA then reimburses the retailer the deposit amount for  
each container, plus handling fee (if applicable). 

6. CSA arranges for these containers to be picked up,  
processed and marketed to manufacturers for recycling.

* Typically co-owned by producers and retailers.
Fluxo Monetário



63 Rewarding Recycling

Perguntas Frequentes

3. Que acontece aos depósitos não reivindicados?
Nos programas de elevada eficácia, os depósitos não recolhidos são retidos 
pela Entidade Gestora sem fins lucrativos e operados por produtores. 
Acima de tudo, isto permite que exista um reinvestimento sustentável na 
infraestrutura de recolha do programa, no processamento dos produtos e na 
comunicação aos consumidores.

4. O quão eficaz é utilizar um depósito para reduzir o desperdício e atingir 
metas de recolha e reciclagem?
Os resíduos provocados pelas embalagens de bebidas, enquanto parte do 
volume total do resíduos, é 66 % menor em regiões com um sistema de 
depósito do que nas regiões que não têm um133. Na Europa, os sistemas 
de depósito atingem uma taxa média de recolha de garrafas PET para 
reciclagem de 94 %, em comparação com a reciclagem de produtos 
reutilizados, que tem uma taxa de recolha média de 47 %134. Nos EUA, as 
embalagens de depósito são recolhidas para serem recicladas a um ritmo 
de 72 %, contra 27 % das embalagens sem depósito135, com os Estados do 
Michigan e do Oregon atingindo taxas de retorno acima dos 85 %136.

5. Porque é que precisamos simultaneamente de sistemas de recolha 
porta a porta e de depósitos com retorno? 
Porque a procura social para recolher embalagens de bebidas é alta. 
Ambos complementam-se na luta contra os resíduos e o desperdício do 
mesmo. Veja como:
• Assegurar a qualidade dos materiais recolhidos desde o início assegura 
a reciclagem
Para atingir a “circularidade”, os fabricantes precisam de sistemas de 
recuperação que mantenham a qualidade material dos recursos. Devido 
a questões de segurança alimentar, um fabricante de garrafas terá 
especificações de qualidade mais rigorosas do que um produtor de fibra de 
tapetes ou vidro. Os materiais recolhidos através de um sistema de depósito 
são avaliados pelos produtores que procuram material reciclado de qualidade 
alimentar que os possa ajudar a cumprir os compromissos de material 
reciclado para novas embalagens de bebidas137. Por exemplo, as garrafas PET 
de pós-consumo recolhidas e processadas   através de sistemas de depósito 
nos EUA podem ter um valor aproximado de 40 %, superior ao PET recolhido 
por meio de um outro programa de recolha seletiva138.
Existem muitos exemplos em que os SDR e a recolha seletiva atingem, juntos, 

taxas de recolha elevadas, mas sem ocorrências em que a recolha seletiva é 
o único sistema de recolha139.  A província de British Columbia, por exemplo, 
atinge uma taxa de recolha de embalagens de 82 %140 e uma taxa de recolha 
de embalagens de plástico e produtos de papel de 70 % 141.

6. Como é que as comunidades locais beneficiam dos sistemas 
de depósito?
Uma conclusão comum é a de que os sistemas de depósito resultamnuma 
redução de custos para as comunidades abrangidas. Em 2009, o Estado 
de Massachusetts considerou expandir o seu sistema de depósito para 
incluir categorias adicionais de bebidas como água engarrafada. Para 
perceber melhor os impactos que esta inclusão teria nas comunidades 
locais, a agência reguladora do Estado, o Departamento de Proteção 
Ambiental, pediu a elaboração de um estudo. Este concluiu que, embora as 
comunidades perdessem 899,000$USD em receitas materiais, a actualização 
poderia ainda traduzir-se em custos líquidos no valor de 4,2-6,9 milhões de 
dólares. A mudança de material reciclável reutilizável e recolha de resíduos 
para um sistema de depósito economizaria 4,2-5 milhões de dólares em 
custos de recolha, de 482,000 a 2,3 milhões $USD em custos de descarte, e 
500,000$USD em custos de limpeza.
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Esta é uma conclusão comum depois de analisado o impacto dos sistemas 
de depósito. Para mais informações, ver “Fact Sheet: Economic Savings for 
Municipalities” da Reloop: 
https://www.reloopplatform.org/resources/factsheets/ 

Além das poupanças económicas, os sistemas de depósito proporcionam 
às comunidades abrangidas reduções de resíduos, como descrito 
anteriormente, em que mais materiais são desviados do fluxo de resíduos 
comuns e são criados empregos. Em 2019, um estudo da Eunomia 
descobriu que o actual sistema de depósito de Nova Iorque criava 5726 
empregos direta e indiretamente e através de terceiros. Se o programa fosse 
modernizado com um conjunto alargado de categorias de bebidas e um 
valor de depósito mais elevado (10 cêntimos), a mudança criaria cerca de 
2000 empregos adicionais, elevando o total para 7803 empregos143.

7. Como é que os melhores programas gerem o risco de recolha 
“fraudulenta” não autorizada?
Os decisores políticos ou as Entidades Gestoras criam os seus sistemas 
comisto em mente ao definir regras, modelos de governo e tecnologia, para 
melhorar a integridade do sistema. Os sistemas de elevada eficácia utilizam 
uma rede de recolha ligada à internet para recolher e monitorizar dados. 
Com estes, os reguladores e a EG podem realizar auditorias a fim de dar 
resposta e assegurar a conformidade com todo o sistema. Alguns incentivam 
a utilização de códigos de barras e/ou símbolos de segurança únicas em 
embalagens que o equipamento de recolha automática possa reconhecer 
(ver medida #6 na página 39). 
Os SDR são máquinas altamente sofisticadas que podem identificar 
tentativas de fraude e rejeitar as embalagens que não pertencem ao sistema.

8. Todos os retalhistas precisam de participar num sistema de depósito?
Sim. Os retalhistas desempenham um papel fundamental ao cobrar o valor 
de depósito ao consumidor no início do processo. Uma vez que os sistemas 
de recolha são concebidos para tornar o reembolso do valor de depósito 
tão fácil quanto a cobrança do mesmo, os retalhistas de bebidas são quase 
sempre obrigados a aceitar de volta as embalagens e a reembolsar os 
depósitos. Ver “Porque uma abordagem “return to retail” conduz a uma 
elevada eficácia”, na página 31, para mais informações.
Os decisores políticos fizeram concessões para que as lojas mais pequenas 
(i.e., com menos de 100 m²) pudessem escolher aderir ao sistema ou limitar 
o número de embalagens que um consumidor pode devolver por dia. Em 
alguns mercados, os locais de reembolso complementam a rede de “return to 
retail” oferecendo uma opção adicional, mais adequada para devoluções de 
grande volume.
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DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS: Uma empresa que faculta transporte, 
armazenamento e entrega das embalagens de bebidas, elegíveis para 
depósito, dos produtores aos retalhistas.

PRODUTOR DE BEBIDAS: Um fabricante de bebidas cujas embalagens são 
elegíveis para depósito. Ao longo deste documento, o termo “produtor” 
refere a empresa que primeiro coloca a embalagem de depósito no mercado, 
que tecnicamente poderia ser um fabricante, um importador 
ou um distribuidor.

VENDEDOR DE BEBIDAS: No contexto dos sistemas de retorno de depósito, 
um vendedor de bebidas é a loja, ou rede de lojas, que vende as embalagens 
de depósito aos consumidores.
Em quase todos os casos, estas recolhem os recipientes para serem 
reciclados e reembolsam o valor de depósito.

DIÓXIDO DE CARBONO EQUIVALENTE (CO2E): O número de toneladas 
métricas de CO2 com o mesmo potencial de aquecimento global que uma 
tonelada métrica de qualquer outro gás de estufa (e. g. gás metano).

ENTIDADE GESTORA (EG): Uma entidade cooperativa estabelecida por 
produtores e retalhistas de bebidas para administrar a atividade do sistema 
de depósito (e. g., registo de produtos, processos anti-fraude, depósitos de 
compensação, etc.). Pode desempenhar funções operacionais como criação 
de sistemas, adjudicação de contratos de fornecedores, aprovação de 
equipamento de recolha, etc.

ECONOMIA CIRCULAR: Uma economia circular é, por definição, uma 
economia de restituição e regeneração. Vai além do modelo industrial de 
extrair-produzir-descartar e pretende redefinir o conceito de crescimento 
focando-se em benefícios positivos para a sociedade. Baseia-se em três 
princípios: eliminar resíduos e poluição, manter produtos e materiais em uso 
e regenerar sistemas naturais.

CLEARINGHOUSE: Uma instituição que facilita o cruzamento de dados, 
a regularização de depósitos e taxas e os relatórios governamentais. As 
principais responsabilidades de um sistema de compensação de depósitos 
incluem:
- Agregar dados de locais de recolha automática e manual;
- Definir depósitos nos diferentes níveis comerciais do sistema;
- Administrar handling fees/entrega/logística/consolidação/contagem;
- Facilitar a comunicação das taxas de recolha ao governo.

RECICLAGEM EM CIRCUITO FECHADO: Reciclagem de materiais, de 
qualidade igual ou semelhante, para os mesmos fins (por exemplo, 
“reciclagem garrafa a garrafa”).

CLEAN LOOP RECYCLING: Um tipo de reciclagem em circuito fechado. 
Os consumidores são incentivados a utilizar uma infraestrutura de recolha 
específica (i.e., sistemas de depósito) que minimize os resíduos, maximize 
a limpeza do material e, se aplicável, com qualidade de uso alimentar. A 
eficiência da reciclagem maximiza a rendibilidade do processo devido à 
recolha dedicada e às soluções logísticas.

SISTEMA DE DEPÓSITO COM RETORNO (SDR): Um sistema no qual um 
pequeno valor de depósito é aplicado sobre o preço das bebidas vendidas 
em embalagens e que é reembolsado quando o consumidor as devolve para 
serem recicladas. Também conhecido como sistemas de retorno, sistemas de 
depósito de embalagens (Austrália) ou bottle bills (EUA).

DOWNCYCLING: Um processo de reciclagem no qual um artigo reciclável é 
reciclado e transformado num novo objecto e que, quando chega ao seu final 
de ciclo, não será (ou não poderá) ser novamente reciclado.

RESPONSABILIDADE ALARGADA DO PRODUTOR (RAP): Políticas que 
obrigam os produtores a contribuir com os custos associados ao fim de 
vida dos produtos colocados no mercado, tais como recolha, reciclagem e 
descarte de embalagens.

B. GLOSSÁRIO
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Glossário

TAXA DE RESPONSABILIDADE ALARGADA DO PRODUTOR (TAXA RAP):  
A taxa que os proprietários ou fabricantes pagam quando colocam produtos 
no mercado num sistema de depósito operado centralmente. A taxa 
depende do custo de recolha e reciclagem do material de cada produto e 
do seu valor de mercado. Os sistemas descentralizados não têm uma taxa 
pública aplicada. Em vez disso, são os próprios produtores a levar a cabo os 
serviços do programa, ou através de agentes terceiros, e são eles que são os 
proprietários dos bens materiais recolhidos. As taxas RAP são estabelecidas 
com base nas despesas operacionais da Entidade Gestora, que são 
substancialmente reduzidas quando o produtor sem fins lucrativos mantém 
as receitas de depósitos sem recuperação e as vendas de mercadorias.

HANDLING FEE: Quando exigida ou negociada, trata-se de uma das taxas 
que a EG paga aos retalhistas e aos operadores de centros de recolha que 
aceitam embalagens de bebidas usadas para recolha. 
Na Noruega, a Direcção dos sistemas de depósito da EG estabelece este 
montante de taxa. Em alguns mercados, a handling fee é fixada por lei 
como um número inteiro (por exemplo, 3,5 cêntimos em Nova Iorque), 
como uma percentagem de depósitos sem recuperação (25 % no Estado do 
Michigan) ou não fixada de todo (Estado do Oregon, Alemanha e Holanda).  
Normalmente, esta taxa baseia-se numa análise dos custos de recolha, 
armazenamento e transporte de embalagens e, como tal, faz a distinção 
entre a recolha manual e a automática.

INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAL (MRF): Uma instalação 
especializada que recebe diferentes materiais de programas de recolha 
residencial e comercial para efeitos de separação, controlo de qualidade e 
compactação, como os materiais que são enviados para reciclagem.

RECEITAS DOS MATERIAIS: O dinheiro feito com a venda dos materiais 
recolhidos num sistema de depósito, como PET, alumínio, vidro e embalagem 
compósita para alimentos líquidos. As receitas de produtos são normalmente 
utilizadas para compensar os custos dos sistemas de depósito. Dependendo 
de como o sistema foi criado, as receitas provenientes da venda podem ser 
propriedade da Entidade Gestora, do produtor de bebidas, do vendedor ou 
do operador do centro de recolha. Os sistemas de elevada eficácia permitem 
à EG reter as receitas.

PLÁSTICO PET: Refere-se a um tipo específico de polímero de plástico, 
polietileno tereftalato, que é geralmente convertido em embalagens de 

bebidas de plástico. O seu material é conhecido por ter propriedades como 
flexibilidade, durabilidade, peso leve e não ser biodegradável.

CENTROS DE RECOLHA/DEPÓSITO: Um local com instalações de retorno 
onde os consumidores podem devolver as suas embalagens de bebidas 
vazias e voltar a receber o seu valor de depósito. Os centros de recolha 
podem ser propriedade de proprietários de empresas privadas ou da 
Entidade Gestora.

REDE DE RECOLHA/DEPÓSITO: A infraestrutura que permite que os 
consumidores devolvam as embalagens de bebidas vazias e recebam de 
volta o valor de depósito. Refere-se coletivamente a todos os retalhistas e às 
opções de centros de recolha num mercado.

TAXA DE RETORNO/TAXA DE RECOLHA: A percentagem de embalagens 
de bebidas vendidas com um valor de depósito que são devolvidas para 
reciclagem em troca do reembolso do depósito.

RETURN TO RETAIL: Uma referência ao modelo de recolha que depende 
dos retalhistas de bebidas aceitarem ou não as embalagens de depósito.

MÁQUINAS DE RETORNO AUTOMÁTICO OU SISTEMAS DE RETORNO 
AUTOMÁTICO: A tecnologia utilizada para automatizar a recuperação 
e a recolha das embalagens de bebidas usadas para reciclagem. Uma 
máquina de retorno automático confirma, identifica, compacta e seleciona 
as embalagens vazias elegíveis. Reembolsa o depósito do utilizador sob a 
forma de um voucher digital ou impresso em papel. Os dados de recolha 
são recolhidos e depois partilhados com um administrador central para 
reembolsar o depósito ou handling fee (se aplicável) ao prestador de recolha 
do depósito e informar sobre a logística de retorno das embalagens.

SEPARAÇÃO BASEADA EM SENSORES: Um processo que utiliza os sensores 
das máquinas para identificar e classificar os diferentes tipos de materiais e 
diferenciá-los, e. g., separando o plástico por tipo de polímero.

RECICLAGEM DE USO ÚNICO: Um programa de recolha de materiais 
autorizados por proprietários num formato misto ou combinado. Os 
materiais são classificados nas instalações de recuperação de material (MRF).
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