
 

 

N/Ref. 154/15                                           Angra do Heroísmo, Dezembro de 2015 

 
Assunto: SACOS PLÁSTICOS – MODELOS DE MENSAGENS DE SENSIBILIZAÇÃO. 
 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Despacho n.º 2704/2015, de 14 de Dezembro 

da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 242, 

de 14 de Dezembro, que vem aprovar os modelos de mensagens de sensibilização a inserir nos 

sacos de plástico distribuídos ao consumidor final na Região Autónoma dos Açores, no âmbito 

das medidas para a redução do consumo de sacos de plástico estabelecidas pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 10/2014/A, de 3 de Julho, regulamentado pela Portaria n.º 36/2015, de 

31 de Março.  

 

Os ficheiros digitais dos modelos de mensagens de sensibilização a inserir nos sacos de plástico 

são disponibilizados no sítio da internet da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente.   

 

Relembramos que é obrigatória a inserção das mensagens de sensibilização ora aprovadas em 

todos os sacos de plástico que contenham publicidade, ou logótipo ou denominação comercial 

ou social do estabelecimento que fornece o saco.  

 

A mensagem de sensibilização pode ser escrita e visual e a respetiva área não pode ser inferior 

a 20% da superfície total do saco ou à área ocupada pela inserção publicitária, se esta for 

superior a 20% da superfície total do saco. 

 

Na determinação da superfície total do saco de plástico não são consideradas as áreas dos 

foles e das alças ou asas. 

 

Mais relembramos que as medidas para a redução do consumo de sacos de plástico bem como 

a taxa ambiental pela utilização de sacos de plástico, distribuídos ao consumir final, entrarão 

em vigor da seguinte forma: 

a) Às grandes superfícies comerciais, a partir do dia 1 de Abril de 2016; 

b) Aos restantes estabelecimentos comerciais, a partir de 1 de Abril de 2017. 

 



 

 

O presente Despacho pode ser consultado no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1450886522.pdf  

 

Para qualquer esclarecimento ou informação adicional, pode contatar o Departamento 

Jurídico através do e-mail juridico@ccah.eu, ou pelo telefone 295 204 810. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcão.  

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1450886522.pdf

