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Proposta de declaração COPA-COGECA 
 
Dado que consideramos esta matéria extremamente importante, decidimos transcrever 
nesta newsletter as ideias base da proposta de declaração do COPA-COGECA sobre o 
aparecimento e aplicação de legislações nacionais que visam proibir as embalagens de 
plástico nas transacções de frutas e produtos hortícolas frescos.  
 
Do mesmo modo, esta posição pública pretende contestar a posição assumida pela 
Comissão de, sem que existam grandes alternativas economicamente viáveis, vir a proibir 
em todo o espaço comunitário este tipo de embalagens. 
 
Neste âmbito, dado que concordamos com os argumentos expressos neste documento, 
esperamos que a situação que se vive em França e em Espanha não seja copiada / 
imposta em mais Estados-membro de uma forma unilateral. 
 
Como é expresso, a sustentabilidade tem três vertentes e, arriscamo-nos a dizer, que sem 
a componente económica, dificilmente haverá espaço para as abordagens ambiental e 
social. 
 
Nota: tradução livre efectuada pelo DT da CAP. 

 
Proibição das embalagens de plástico para a venda de fruta e legumes frescos 
 
Dentro da UE, várias iniciativas nacionais visam proibir a venda de fruta e legumes frescos 
em embalagens feitas total ou parcialmente de plástico. É o caso da França, com a 
aplicação a 1 de Abril de 2022 da Lei nº 2020-105 de 10 de Fevereiro de 2020, referente 
por um lado à luta contra os resíduos e, por outro, na promoção da economia circular. Uma 
abordagem muito semelhante está em curso em Espanha. 
 
Os produtores e cooperativas do sector das frutas e legumes representados pelo COPA-
COGECA estão plenamente conscientes dos desafios ambientais. Partilham o objectivo de 
reduzir embalagens desnecessárias e estão empenhados no princípio da economia 
circular, a pedido dos seus clientes e da sociedade, mas, acima de tudo, por convicção 
própria. Contudo, opõem-se totalmente aos diplomas nacionais unilaterais acima 
mencionados, em vigor ou em curso, e a uma extensão da proibição de embalagens de 
plástico para a venda de fruta e legumes frescos a toda a UE, tal como anunciado pela 
Comissão durante o Grupo de Diálogo Civil "Horticultura - Frutas e Legumes" de 8 de Abril 
de 2022. 
 
Embora estas decisões unilaterais possam parecer virtuosas e dentro do espírito das 
directivas de gestão de resíduos na UE, não o são. 
 
A Directiva 2018/851 da UE, que visa melhorar a gestão de resíduos através de alterações 
à Directiva 2008/98/CE, está muito centrada nos objectivos de reciclagem e reutilização, 
mas não defende, de modo algum, a proibição de embalagens de plástico para qualquer 
mercadoria em particular. O mesmo se aplica à Directiva (UE) 2018/852, que não 
estabelece proibições e, como tal, também não menciona fruta e vegetais, estabelecendo 
antes objectivos mínimos de reciclagem a serem alcançados para materiais específicos, 
contidos nos resíduos de embalagens.  
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A Directiva (UE) 2019/904 permite aos Estados-Membros impor restrições à 
comercialização, em derrogação do artigo 18º da Directiva 94/62/CE, de "produtos de 
plástico de utilização única enumerados na Parte A do seu anexo," mas, mais uma vez, 
sem incluir embalagens de frutas e produtos hortícolas. 
 
Estes diplomas nacionais não só não estão em conformidade com as directrizes das 
directivas acima mencionadas, como também os contradizem, na medida em que o simples 
desejo de proibir o plástico indiscriminadamente, sem medir o impacto de tal medida, 
resultará num aumento do desperdício alimentar para um elevado número de produtos 
altamente perecíveis. 
 
Enquanto não estiverem disponíveis alternativas fiáveis, a proibição de embalagens de 
plástico para a venda de fruta e vegetais frescos terá não só um impacto nos resíduos 
alimentares, mas também na sua qualidade sanitária e organoléptica, rastreabilidade, 
comercialização, identificação de origem e cumprimento das normas de comercialização.  
 
A proibição de embalagens de plástico destina-se apenas a fruta e vegetais frescos, como 
se estes fossem os únicos produtos alimentares a ser discriminados quando vendidos em 
embalagens deste tipo.  
 
Além disso, as regulamentações nacionais, que diferem de um Estado-Membro para outro, 
correm o risco de se tornarem uma nova prática comercial abusiva e desleal. De facto, os 
textos adoptados criam obstáculos à livre circulação de mercadorias e ao bom 
funcionamento do mercado interno.  
 
A proibição de embalagens de plástico num determinado Estado-Membro, dada a natureza 
altamente perecível de muitos dos produtos em causa, terá um impacto significativo, uma 
vez que os produtos terão de ser transportados por longas distâncias, sendo, portanto, 
mais susceptíveis de deterioração. Veremos parar muitas encomendas de frutas e 
legumes, para além de que a imposição de regras diferentes dentro do mercado único irá 
minar a flexibilidade necessária para a gestão comercial por parte dos operadores que 
exportam para outros Estados-Membros e que, frequentemente, decidem sobre o Estado-
Membro de destino com muito pouco tempo de antecedência.   
 
As medidas nacionais tomadas sem qualquer consulta a nível comunitário criam uma 
medida restritiva em violação clara do artigo 34 do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia. Há uma necessidade urgente de harmonização intracomunitária, com 
objectivos atingíveis de reciclagem, reutilização e redução de resíduos, assim como um 
período de tempo razoável para os aplicar.  
 
Estas regulamentações nacionais não têm em conta a falta de alternativas, até à data, para 
todas as frutas e legumes, especialmente para os produtos húmidos e/ou de respiração 
elevada. Ignoram também o tempo necessário para implementar alternativas comprovadas 
e a capacidade dos operadores para inovar e investir, especialmente quando o recente 
equipamento de embalamento que está a ser utilizado para a não depreciação dos 
produtos é desvalorizado desta forma.  
 
O custo adicional das operações de embalagem, em termos de materiais alternativos e 
taxas de embalagem, que são muitas vezes significativamente mais altos, é também 
ignorado. Um saco de papel custa entre 15 e 20 cêntimos, enquanto que um saco de 



 

 

 

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL | INFORMAÇÃO DO SECTOR FRUTOS E HORTÍCOLAS |ABRIL 2022 |    

PAG 4  

plástico custa 3 cêntimos.  A acessibilidade à fruta e aos legumes está assim ameaçada e 
o aumento dos custos terá provavelmente de ser suportado, como acontece demasiadas 
vezes, pelos dois extremos da cadeia alimentar: produtores e consumidores. 
 
Como exemplo da implementação desta proibição à escala francesa, verificamos que as 
alternativas aos plásticos se baseiam essencialmente no papelão, papel e celulose e que 
os fornecedores europeus deste tipo de materiais não têm capacidade para fornecer todos 
os operadores franceses até ao dia 1 de Julho de 2022, data em que as existências de 
embalagens plásticas deverão esgotar-se e após a qual serão proibidas. 
 
Num contexto de aumento dos custos de produção e dos preços dos alimentos, assim 
como de perturbações na cadeia de abastecimento, agravadas pela invasão russa da 
Ucrânia, leva a que a proibição das embalagens de plástico para a venda de fruta e 
legumes frescos gere custos adicionais muito significativos, que dificilmente os produtores 
poderão suportar ou repercutir nos consumidores. 
 
Face ao exposto, o COPA-COGECA opõe-se totalmente ao aparecimento de legislações 
nacionais unilaterais e, simultaneamente, a uma extensão da proibição das embalagens de 
plástico para a venda de fruta e legumes frescos a nível da UE, no âmbito da revisão da 
directiva sobre embalagens e resíduos de embalagens ou por via da revisão das normas de 
comercialização de fruta e legumes, tal como anunciado recentemente pela Comissão.  
 
Os operadores da primeira comercialização de frutas e produtos hortícolas, em particular 
as organizações de produtores, estão envolvidas há muito tempo na evolução das suas 
práticas ambientais. Estão empenhados na concepção e na utilização de embalagens 
amigas do ambiente, como evidenciado pelas novas formas de apresentação no ponto de 
venda, para as quais são utilizadas soluções alternativas sempre que estas existam e 
sejam viáveis.  
 
Neste espírito, o COPA-COGECA poderá apoiar uma abordagem para melhorar os 
sistemas de gestão de embalagens plásticas, a fim de minimizar e reduzir a sua utilização. 
No entanto, esta posição deverá levar a uma definição única, ao nível da UE sobre: 
 

 o tipo de embalagem (recipientes, sacos, fechos, etc…),  

 a natureza dos plásticos e materiais permitidos ou proibidos, incluindo os de base 
biológica (com ou sem modificação química), biodegradáveis, compostáveis, etc...  

 um acordo sobre os canais de comercialização em causa 

 um calendário de implementação. 
 
Insistimos no facto de que o sucesso da transição implica a sua progressividade, que deve 
imperativamente ter em conta a viabilidade técnica e económica de alternativas adaptadas 
às características de cada fruta ou produto hortícola. 
 
O sector já está a avançar para os objectivos de redução das embalagens plásticas e dos 
resíduos alimentares. No entanto, a sustentabilidade tem três componentes: ambiental, 
social e económica. Os regulamentos da UE e a sua transposição para os Estados-
Membros devem basear-se numa base aceitável e aprovada por todos em termos de ritmo, 
equidade e viabilidade. 
 


