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Missão Reciclar 

Apesar de a reciclagem estar na ordem do dia, cerca de 30% da população portuguesa ainda não 

separa as embalagens usadas. A Sociedade Ponto Verde, responsável pela gestão de resíduos de 

embalagens, sabe que 90% dos lares com ecoponto doméstico fazem separação total e que a falta 

de um recipiente próprio para a reciclagem, tem sido um dos motivos mais apontados pelos não 

separadores para ainda não fazerem a separação dos resíduos em casa. A Sociedade Ponto Verde 

sabe também quais são as regiões do País onde o potencial de separação de resíduos é maior. 

Com este conhecimento em mãos, foi implementado o projeto Missão Reciclar, que tem como 

objetivo contribuir para o aumento da taxa de reciclagem em Portugal, nomeadamente para 70% 

de retomas de embalagens urbanas até 2020. Desde dezembro de 2013 estão equipas no terreno 

a equipar os lares com ecopontos domésticos e a esclarecer dúvidas sobre a separação de 

resíduos. 

Com a população em geral e os hotéis, restaurantes e cafés (canal HORECA) como públicos-alvo, 

os objetivos da Missão Reciclar preveem alterar os comportamentos dos não separadores – 

convertendo 30.000 lares até ao final de 2014, corrigir os enganos de separação de 400.000 lares 

e visitar 20.000 pontos do canal HORECA. 

A Missão Reciclar é articulada 

com os municípios e os sistemas 

municipais. As equipas que 

andam no terreno, visitam os 

lares e os estabelecimentos do 

canal HORECA, identificando os 

separadores e os não 

separadores. Se forem 

separadores podem receber um 

ecoponto doméstico como recompensa pelo seu gesto. Se ainda não separam as suas 

embalagens, é-lhes oferecido um ecobag para incentivar a que se inicie a separação no lar. As 

equipas também esclarecem as dúvidas. 

Num projeto piloto, realizado no Porto em junho de 2013, dos 4.300 lares visitados, 890 eram não 
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separadores e mais de metade acabaram por se tornar separadores. Entre dezembro de 2013 e 

agosto de 2014, a Missão Reciclar já bateu à porta de mais de 1 milhão de lares, em 76 municípios 

dos distritos de Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Guarda e Vila 

Real.  

Entre fevereiro e agosto 

de 2014, foram visitados 

4.070 pontos de venda 

do canal HORECA nos 

Sistemas Municipais da 

Amarsul, Valorsul, Lipor e 

Algar, dos quais 80% são 

separadores. Depois da 

visita da equipa da 

Missão Reciclar, cerca de 65% dos estabelecimentos não separadores ficou motivado para separar 

os resíduos de embalagens. Os principais motivos apontados pelo canal HORECA para a não 

separação de resíduos prendem-se com a falta de motivação para a separação (52%), a distância 

ao ecoponto (17%) e não terem informação suficiente (9%). 

Além de sessões públicas de apresentação do projeto realizadas nos municípios, a Missão Reciclar 

está a aproveitar a dimensão do público abrangido para recolher dados sobre os hábitos e atitudes 

das famílias em cada município visitado, da população em geral, assim como do canal HORECA. 

Até aos primeiros meses de 2015, altura em que termina a Missão Reciclar, a previsão aponta para 

uma abrangência de mais de 2 milhões de lares portugueses, 20.000 cafés, restaurantes e hotéis e 

distribuição de mais de 340 mil ecopontos domésticos. 

De uma forma geral, os resíduos de embalagens geridos no âmbito do sistema integrado de 

gestão de resíduos de embalagens (SIGRE) têm sido uma contribuição muito importante para a 

criação de valor no setor, potenciando um efeito multiplicador na economia, a geração de postos 

de trabalho e a redução das emissões de dióxido de carbono. 
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Em 2011, a gestão dos 

resíduos de embalagens 

permitiu evitar a emissão 

de 116 kt de CO2 

equivalentes, um valor 

semelhante ao carbono 

sequestrado por 198 km2 

de área florestal com 

pinheiros bravos. A nível 

económico as atividades 

de gestão de resíduos de embalagens no âmbito do Sistema Ponto Verde também apresentaram 

um impacte económico significativo, contribuindo para 71 milhões de euros no PIB e para a 

criação de mais de 2300 postos de trabalho. 

 

 

 

Sociedade Ponto Verde 

A Sociedade Ponto Verde é uma entidade privada, sem fins lucrativos, com uma missão crucial 
para um futuro sustentável: promover a recolha seletiva, a retoma e a reciclagem de embalagens 
usadas. Criada, em 1996, por um conjunto de empresas que colocam os produtos embalados no 
mercado, a Sociedade Ponto Verde é um parceiro privilegiado para a reciclagem das embalagens, 
porque assegura as condições necessárias para um ciclo de sustentabilidade praticamente 
infinito, e contribui para o aumento da vida útil dos materiais e para a preservação do ambiente. 
 
A Sociedade Ponto Verde foi a primeira entidade gestora criada em Portugal para gerir um 
sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens. Tem como missão organizar e gerir – 
em nome dos embaladores/ importadores, fabricantes de embalagens e materiais de embalagem 
e distribuidores – a retoma e valorização de resíduos de embalagens, através da implementação 
do sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens (SIGRE). 
 
Esta entidade surge em Portugal, porque a legislação nacional consagra que a responsabilidade 
pela gestão e destino final dos resíduos de embalagens cabe às empresas embaladoras ou 
importadoras que colocam produtos embalados no mercado, mas prevê também que esta 
responsabilidade seja delegada, visto que a recolha individual das embalagens em casa dos 
consumidores seria uma tarefa árdua para as empresas. 
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