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Quem Somos
A Novo Verde é a mais recente entidade 

gestora de resíduos de embalagens, a operar 

em território nacional, devidamente licenciada 

pelo Estado Português.

Constituída em Setembro de 2014, teve na sua 

génese um projeto que surgiu há 10 anos dada 

a conjuntura da gestão de resíduos de 

embalagens em Portugal, abrindo o caminho 

para o regime de concorrência no Sistema 

Integrado para a gestão dos Resíduos de 

Embalagens, ou seja, oferecendo  às empresas 

a possibilidade de escolha.

Who we Are
Novo Verde is the most recent compliance 

scheme for packaging waste management, 

duly license by the Portuguese State.

Created on September 2014, a project that 

emerged 10 years ago given the conjuncture 

of packaging waste management in Portugal, 

it opened up the way for competitive market, 

meaning, offering to the companies the 

possibility of choice.



A Nossa Missão

A Novo Verde permitirá o desenvolvimento de 

um sistema, focado nos Aderentes, efectivo 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.

Nós somos uma Entidade Gestora motivada 

para a inovação e qualidade, que será um 

Player decisivo no crescimento da economia 

circular.

Our Mission
Novo Verde will 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.

We are a scheme motivated by innovation and 

quality and we will be a decisive driver in the 

growth of the circular economy.



Âmbito de Embalagens

As embalagens não reutilizáveis, primárias e 

secundárias multipack – cuja função é permitir 

ao consumidor mover várias unidades de 

venda de produtos em simultâneo –, incluindo 

embalagens de serviço, fabricadas, 

importadas, comercializadas e ou colocadas no 

mercado nacional, dos diferentes tipos de 

material, para acondicionar produtos (bens) 

destinados ao cliente final (consumidor).

Packaging in Scope

Non-reusable primary and secondary multipack 

packaging – which allow the consumer to carry 

at the same time  several selling units of 

products at –,  including service packaging, of 

several types of materials, that were 

manufactured, imported, marketed and/or 

placed on the national market, for packed 

products (goods) intended for the final 

customer (consumer).



Âmbito de Embalagens
1. Embalagens Primárias com destino ao 

consumidor final (consumidor)
Qualquer embalagem concebida de modo a constituir uma unidade de 

venda para o utilizador final ou consumidor no ponto de compra.

2. Embalagens Multipack
Embalagem concebida de modo a constituir, no ponto de compra, uma 

grupagem de determinado número de unidades de venda, 

independentemente do número de unidades ou do volume total de 

produto, e que se destina a possibilitar ao consumidor adquirir essas 

unidades em simultâneo – habitualmente tem um código de barras 

próprio. Este tipo de embalagem pode ser retirado do produto sem afetar 

as suas características.

3. Embalagens de serviço
Embalagem que se destine a um enchimento num ponto de venda, para 

acondicionamento e transporte de produtos pelo consumidor.

Por exemplo: saco de plástico ou de papel para acondicionar os produtos 

adquiridos nos estabelecimentos comerciais.

Packaging in Scope

1. Primary Packaging meant to the end user

(costumer)
Any package designed to become a selling unit, destined for the end user or

final consumer (citizen) at the point of purchase.

2. Multipack
Package designed to become a group of a given number of selling units, i.e.,

a group of primary packages, regardless of the amount of the selling unit, at

the point of purchase, meant to make possible to purchase those selling unit

together – usually it has a barcode. This type of packaging may be taken from

the product without affecting it characteristics.

3. Service Packaging
Packaging meant for filling or wrapping at the point of purchase, used for

containing and transporting the products by the consumer. Examples: plastic

and paper shopping bags to contain the product purchased at shopping

places.



Materiais de Embalagens

no Âmbito

1. Vidro

2. Plástico

3. Papel e Cartão

4. Embalagens de Cartão para Alimentos 

Líquidos (ECAL)

5. Aço

6. Alumínio

7. Madeira

8. Outros materiais

Packaging Materials in Scope

1. Glass

2. Plastic

3. Paper and Cardboard

4. Composite Beverage Carton

5. Steel

6. Aluminum

7. Wood

8. Other materials



Processo Declarativo e de Facturação da Novo Verde
Ano N+1

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan

Ano N

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

Vencimento da factura 4
de Maio (Ano N)

Factura baseada nas 
quantidades declaradas 

(Ano N-1)  divididas por 
4; 15 de Junho

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 
30 de Julho (Ano N)

Factura baseada nas 
quatidades declaradas 

(Ano N-1)  divididas por 4; 
15 de Setembro

Vencimento da factura 
30 de Novembro (Ano N)

Factura baseada nas 
quatidades declaradas 

(Ano N-1)  divididas por 4; 
15 de Dezembro

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



Procedure for the Issue of Statements and Invoices by Novo Verde
 Year Y  Year N+1 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan 

             

  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/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) 

  
Invoice Due Date  
30 July (Year N) 

  
Invoice Due Date 

30 November (Year 
N) 

  
Invoice Due Date  

30 January (Year N) 

 

             

 



Símbolo Novo Verde

As empresas são obrigadas por lei a marcar 

um símbolo específico nas suas embalagens 

primárias não reutilizáveis que colocam no 

mercado nacional. 

Esse símbolo significa que o produtor transferiu 

a responsabilidade pela gestão dos resíduos 

das embalagens que coloca no mercado 

nacional para um sistema integrado de gestão 

de resíduos de embalagens devidamente 

licenciado.

Novo Verde Symbol

Companies are obliged by law to affix a specific 

symbol on their non-reusable primary 

packaging puttered on national market.

This symbol states that the producer has 

transferred the responsibility for managing the 

waste generated by the packaging placed on 

the national market to a duly licensed 

packaging waste management compliance 

scheme.



* Ao valor indicado acresce o IVA à taxa legal | All the amounts subject to VAT at the legal Rate in force




