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Packaging Compliance Scheme

Embaladores, Importadores, Fabricantes de Embalagens de Serviço
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de Gestão Resíduos de Embalagens
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Quem somos
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Who we are
A Novo Verde – Sociedade Gestora de Resíduos de
Embalagens é responsável pela recolha, valorização e/ou
reciclagem de embalagens e resíduos de embalagens,
tendo introduzido pela primeira vez em Portugal, o fator da
concorrência neste setor.

Novo Verde – Packaging Compliance Scheme is responsible
for the collection, recovery and/or recycling of packaging
and packaging waste, having introduced, for the first time in
Portugal, the factor of competition in this sector.

A Novo Verde exerce a sua atividade sob a licença datada
de 25 de novembro de 2016, atribuída pelos Gabinetes dos
Secretários de Estado Adjunto e do Comércio e do
Ambiente, através do Despacho n.º 14202-D/2016,
posteriormente atualizado no Despacho n.º 5615/2020, de
20 de maio, e prorrogado pelo Despacho n.º 338/2022, de
11 de janeiro.

Novo Verde carries out its activity under a license dated
25th November 2016, granted by the Offices of the
Assistant Secretaries of State and for Commerce and the
Environment, through Dispatch n.º 14202-D/2016, later
updated through Dispatch n.º 5615/2020, of 20 May, and
extended by Dispatch n.º 338/2022, of 11 January.
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Our Mission
A Novo Verde permite o desenvolvimento de um sistema,
focado nos Aderentes, efetivo e eficiente, quer nos seus
processos, quer na prossecução das metas nacionais de
reciclagem, à semelhança dos sistemas a operar em
muitos países da União Europeia, em regime de
concorrência.

Novo Verde allow the development of a costumer-focused
compliance solution, effective and efficient, both in its
processes and in the pursuit of national recycling targets,
similar to the schemes operating in many European Union
countries, thanks to competition.

Somos uma Entidade Gestora motivada para a inovação e
qualidade, representando hoje um Player decisivo no
crescimento da economia circular.

We are a scheme motivated by innovation and quality, and
we are a decisive driver in the growth of the circular
economy.
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Packaging in scope
O âmbito da licença atribuída à Novo Verde, em termos de
colocação no mercado (aderentes ao sistema de gestão
gerido
pela
mesma),
é
constituído
pelas embalagens primárias, secundárias e terciárias não
reutilizáveis, incluindo as embalagens de serviço,
colocadas no mercado nacional e respetivos resíduos de
embalagens, cuja responsabilidade pela gestão está
atribuída aos SGRU (Sistemas de Gestão de Resíduos
Urbanos).

The scope of Novo Verde Permit, in terms of placing on the
market (members of the compliance scheme managed by
the same), consists of primary, secondary and tertiary nonreusable packaging, including service packaging, placed on
the national market and the respective packaging waste,
whose responsibility for management is attributed to the
urban waste management systems.
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Packaging in scope
Embalagem não reutilizável, de venda ou primária

Sales or primary packaging

Compreende qualquer embalagem concebida de modo a constituir uma
unidade de venda para o utilizador final ou consumidor no ponto de compra.

Includes any packaging created to constitute a sales unit for the final user or
consumer in the point of purchase.

Embalagem não reutilizável, grupada ou secundária não-multipack

Grouped or secondary non-multipack packaging

Compreende qualquer embalagem concebida de modo a constituir, no ponto de
compra, uma grupagem de determinado número de unidades de venda,
apenas utilizadas como meio de reaprovisionamento do ponto de venda, e que
pode ser retirada do produto sem afetar as suas características.

Any packaging designed to constitute, at the point of sale, a group of product
units, only used as a means of replenishing the point of sale, and which can be
removed from the product without affecting its characteristics.

Embalagem não reutilizável, grupada ou secundária multipack

Grouped or secondary multipack packaging

Compreende qualquer embalagem concebida de modo a constituir, no ponto de
compra, uma grupagem de determinado número de unidades de venda,
vendidas como tal ao utilizador ou consumidor final; este tipo de embalagem
pode ser retirado do produto sem afetar as suas características.

Includes any package created to constitute, in the point of purchase, a group
of a certain number of sales units, either if they are sold as such to the user or
final consumer; this type of packaging may be taken out of the product without
affecting its characteristics.
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Packaging in scope
Embalagem de serviço

Service packaging

Embalagem que se destine a um enchimento num ponto de venda, para
acondicionamento e transporte de produtos pelo consumidor.

Packaging destined to be filled in a point of sale for products accommodation
and transport by the consumer.

Embalagem não reutilizável, de transporte ou terciária

Transport or tertiary packaging

Qualquer embalagem concebida de modo a facilitar a movimentação e o
transporte de uma série de unidades de venda ou embalagens grupadas, a fim
de evitar danos físicos durante a movimentação e o transporte, com exceção
dos contentores para transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo.

Any packaging designed to facilitate the movement and transport of a series of
sales units or grouped packaging, in order to avoid physical damage during
movement and transport, except for containers for road, rail, sea and air
transport.
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Packaging in scope: Materials
Vidro
Plástico
Papel e Cartão
Embalagens de Cartão para Alimentos
Líquidos (ECAL)
Aço
Alumínio
Madeira
Outros materiais

Glass
Plastic
Paper and Cardboard
Composite Beverage Carton
Steel
Aluminum
Wood
Other materials
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Novo Verde symbol
Até 31 de dezembro de 2018, as empresas eram obrigadas
por lei a marcar um símbolo específico nas suas
embalagens primárias não reutilizáveis que colocavam no
mercado nacional.

Until December the 31st of 2018, companies were obliged
by law to affix a specific symbol on their non-reusable
primary packaging putted on national market.

Desde 1 de janeiro de 2019, as embalagens não
reutilizáveis não estão sujeitas a marcação (artigo 28º
do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro).

Since January the 1st of 2019, non-reusable packaging are
subject to marking (Decree Law 152-D/2017, December
11th, article 28º).
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Ano N
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Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Ano N+1
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Declaração de
Embalagem: Colocadas no
mercado Português no ano
transacto (Ano N-1) Prazo:
15 de Março

Factura baseada nas
quantidades declaradas
(Ano N-1) divididas por 4;
20 de Março

Factura baseada nas
quantidades declaradas
(Ano N-1) divididas por
4; 15 de Junho

Factura baseada nas
quatidades declaradas
(Ano N-1) divididas por 4;
15 de Setembro

Factura baseada nas
quatidades declaradas
(Ano N-1) divididas por 4;
15 de Dezembro

Vencimento da factura
30 de Julho (Ano N)

Vencimento da factura
30 de Novembro (Ano N)

Vencimento da factura
30 de Janeiro (ano N+1)

Factura/ Nota Crédito
Diferença entre a
declaração anual ou inicial
Ano N -1 e a declaração do
Ano N: 20 de Março
Vencimento da factura 4
de Maio (Ano N)

Jan
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Declarative and Invoicing Process
Year Y
Jan

Feb

Year N+1
Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec
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Packaging Statement:
placed on the
Portuguese market
last year (Year N-1)::
Deadline: 15 March
Invoice based on the
amounts declared (
Year N-1) divided by
4; 20 March

Invoice based on
the amounts
declared ( Year N-1)
divided by 4;
15 June

Invoice based on
the amounts
declared ( Year N-1)
divided by 4;
15 September

Invoice based on
the amounts
declared ( Year N-1)
divided by 4;
15 December

Invoice Due Date
30 July (Year N)

Invoice Due Date
30 November (Year
N)

Invoice Due Date
30 January (Year N)

Invoice/Credit Note
Difference between
the annual or the
initial statement Year
N-1 and the
statement of Year N:
20 March

Invoice Due Date
4 May (Year N)

Jan
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Obrigado.
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Thank you.

Rua São Sebastião, N.º 16 – Cabra Figa
2635-448 Rio de Mouro
E-mail: info@novoverde.pt
Phone: (+351) 21 911 96 30

