
 

 

 

 

 
N/REF. 22/07                                   Angra do Heroísmo, Maio de 2007 
 

 
Assunto: HORECA – INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO (HOTÉIS,              

RESTAURANTES, CAFÉS E SIMILARES) 

 

 

Exmo.(s) Associado(s), 
 
Leva-se ao conhecimento de V./Exa.(s), a Portaria n.º 29-B/98, de 15 de Janeiro na 

qual estabelece que os estabelecimentos de Hotelaria, Restauração e Bebidas só 

podem comercializar águas minerais naturais, de nascentes ou outras águas 

embaladas, cervejas e refrigerantes para consumo imediato em embalagens não 

reutilizáveis se aderirem a um sistema que garanta a reciclagem dos resíduos em que 

aquelas embalagens se transformam após o seu consumo. 

 
Por embalagem não reutilizável entende-se que é aquela que tem tara perdida, 

concebida para cumprir uma única viagem, após a qual se transforma em resíduo de 

embalagem, gerida por sistemas de gestão, nomeadamente por um sistema de 

consignação ou por um sistema integrado, como é o caso do sistema Ponto Verde. 

 
Os estabelecimentos devem separar as embalagens usadas por tipo de material, 

colocando-as em recipientes próprios (ecopontos, ecocentros e/ou sacos cestos), 

disponibilizados pelas Autarquias para o efeito. 

 
Os resíduos devem ser colocados no ponto de recolha minutos antes da passagem das 

equipas de recolha. Exceptuam-se os estabelecimentos cujo horário de funcionamento 

não coincida com o horário de recolha. Os contentores são comparticipados pelos 

Serviços Municipalizados, sendo no entanto, a manutenção e estado de conservação da 

responsabilidade dos estabelecimentos. 

 
Para aderir ao sistema acima mencionado, é necessário o seguinte: 

� A celebração de um contrato, que é gratuito (formulário de simples 

preenchimento aprovado pelas associações representativas do sector); 

� O estabelecimento tem de separar e depositar selectivamente todas as 

embalagens usadas que produz (não só das embalagens usadas das águas; 



cervejas e refrigerantes consumidas no estabelecimento, mas também das 

embalagens usadas dos restantes produtos consumidos no estabelecimento); 

 

 

� Recebe um Kit VERDORECA (auto-formação), que contêm os procedimentos de 

separação e deposição selectiva e respectiva sinalética, informações acerca da 

SPV, informações acerca do VERDORECA, explicações sobre o controlo do 

cumprimento do contrato (verificações da SPV e fiscalização pelas entidades 

competentes), contactos da SPV; 

� Passa a exibir o Certificado VERDORECA, que deve de estar obrigatoriamente 

exposto num local visível do estabelecimento. 

 
É da competência da Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território; da 

Inspecção Regional das Actividades Económicas e das Direcções Regionais do Ambiente 

fiscalizar o cumprimento das disposições constantes na lei relativas à Gestão de 

Embalagens e Resíduos de Embalagens. 

 

A presente circular não dispensa a consulta do diploma legal em causa. 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 

A Direcção. 


