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100R®  

RECICLAGEM 100% GARANTIDA 

 

EMPRESA 

A Sociedade Ponto Verde é uma entidade privada sem fins lucrativos que tem por 

missão organizar e gerir a retoma e valorização de resíduos de embalagens a nível 

nacional, através da implementação do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos 

de Embalagens (SIGRE), mais conhecido como “Sistema Ponto Verde”.  

 

Promover a sensibilização e educação ambiental junto dos portugueses é um dos 

grandes objectivos da Sociedade Ponto Verde (SPV), tendo em vista o objectivo 

principal – a contribuição para as metas nacionais de reciclagem já definidas na 

legislação comunitária (Directiva 94/62/CE) e nacional (Decreto-Lei n.º 336-A/97 e 

Portaria n.º29-B/98).  

 

A Sociedade Ponto Verde com uma estrutura de 46 colaboradores e um volume de 

facturação de 59,5 milhões de euros em 2009, desenvolve a sua actividade de 

gestão do sistema integrado a nível nacional, através do envolvimento de uma rede 

de parceiros, nomeadamente Empresas Gestoras de Sistemas Multimunicipais ou 

Intermunicipais (SMAUT), Operadores de Gestão de Resíduos, Retomadores e 

Recicladores. 

 

ENVOLVIMENTO 

As metas definidas significam um esforço acrescido na obtenção das quantidades 

dos materiais de resíduos de embalagens para reciclar, que só será possível se 

todos colaborarem no seu melhor. Por isso, a SPV assume-se como o elo de ligação 
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na gestão das embalagens e resíduos de embalagens, utilizando eficientemente os 

recursos disponíveis. 

 

Mais que isso, a SPV como entidade gestora, tem o intuito de ser uma referência 

nacional e internacional reconhecida na satisfação das necessidades e das 

expectativas ambientais da sociedade, numa óptica de sustentabilidade ambiental, 

social e económica.  

 

A reciclagem surge como uma das formas mais importantes de valorização de 

resíduos tão abundantemente produzidos em espaços de grande participação 

pública. Esta prática permite, não só economizar energia, como poupar matérias--

primas e reduzir a quantidade de resíduos depositados em aterro.  

 

Com a evolução dos sistemas integrados de gestão de resíduos, vai sendo cada vez 

mais evidente a minimização da quantidade de resíduos depositados em aterro ou 

incinerados, dando-se maior destaque a todas as possíveis formas de valorizar os 

resíduos, quer através da reciclagem, quer através de outras tecnologias, 

convertendo esses resíduos em novos produtos, impulsionando tecnologias mais 

limpas e fomentando uma consciência dos cidadãos consumidores a favor da 

preservação ambiental sem prejuízo do desenvolvimento.  

 

A reciclagem dos diferentes materiais implica um esforço prévio do consumidor na 

separação dos resíduos, sendo por isso cada vez mais exigida a colaboração de 

todos na separação e cumprimento das regras da recolha selectiva. Actualmente já 

63% da população separa e as retomas de resíduos de embalagem crescem 

anualmente. Esta preocupação conduziu à necessidade de se estender a separação 

dos lares a todos os locais onde estão os consumidores e onde existe um grande 

potencial de resíduos de embalagem. 

 

Por isso a SPV lançou um novo desafio - o serviço 100R® - de maneira a dar 

resposta às necessidades que se têm vindo a criar para desenvolver mecanismos de 
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recolha e dar devido encaminhamento aos resíduos produzidos em espaços de 

grande participação pública com optimização dos processos em causa. 

 

ACTIVIDADES 

A marca 100R significa que no evento/espaço se verifica o encaminhamento dos 

seus resíduos de forma adequada: 

〉 Sem Resíduos; 

〉 100% Reciclagem Garantida. 

 

O objectivo do projecto é certificar eventos, espectáculos, escritórios, espaços 

comerciais, desportivos ou de restauração com uma “garantia ponto verde”, que 

assegure o correcto encaminhamento dos resíduos gerados nesses mesmos 

espaços. Desta forma contribui-se para as metas nacionais da reciclagem e evitam-

se custos de deposição em aterro. 

 

Através da celebração de um protocolo entre a SPV e as entidades organizadoras 

dos eventos, das direcções de empresas comerciais ou cadeias de restauração, 

estas comprometem-se a criar e implantar as infra-estruturas necessárias à 

correcta separação dos resíduos e a encaminhá-los devidamente para reciclagem e 

destino final. Por seu turno, a Sociedade Ponto Verde ajuda a encontrar soluções de 

recolha e assegura o posterior encaminhamento para reciclagem desses mesmos 

resíduos.  

 

O protocolo assegura também que a entidade envolvida permita que sejam 

efectuadas verificações quanto à separação e ao encaminhamento dos resíduos 

produzidos, quer aos estabelecimentos Horeca, quer ao restante espaço, durante a 

ocorrência do evento e sempre que se julgue necessário para garantir o 

cumprimento dos requisitos. 

 

Como principais requisitos para a obtenção da marca 100R é necessário que o 

espaço a certificar tenha garantido que: 
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〉 Todos os estabelecimentos de restauração presentes/envolvidos possuem 

contrato válido Verdoreca (obrigação legal para os estabelecimentos de 

hotelaria, restauração e bebidas em que estes só podem comercializar 

bebidas refrigerantes, cervejas e águas em embalagens não reutilizáveis, 

desde que estas sejam encaminhadas para um sistema de recolha selectiva); 

〉 Todas as embalagens pagaram Ponto Verde; 

〉 A recolha e o encaminhamento dos resíduos são assegurados por um 

operador devidamente licenciado. 

 

A intervenção da SPV no âmbito do 100R, como marca, vai mais além do 

estabelecimento de acordos na medida em que procura intervir desde logo no 

primeiro nível da hierarquia de gestão de resíduos, ou seja, o da prevenção, 

ajudando a encontrar formas de reduzir a produção de resíduos, nomeadamente os 

de embalagens. 

 

A marca 100R constitui assim um incentivo à produção de menos resíduos e à 

reciclagem dos que não podem deixar de ser produzidos, apoiando as empresas no 

cumprimento das suas obrigações legais. 

 

No seguimento da certificação 100R, a SPV dinamiza actividades de sensibilização 

junto do público presente nesses espaços, de forma a incentivar o acto da 

deposição e a preocupação com a reciclagem.   

 

RESULTADOS 

No primeiro ano de actividade (2008) foram certificados três eventos – o festival 

Rock in Rio, a tournée da rainha da pop Madonna e o festival Delta Tejo – tendo 

sido recolhidas mais de 60 toneladas de resíduos de embalagens. 

 

Como resultado dos contactos efectuados com centros de exposição e espaços de 

espectáculos e de novas solicitações, provocadas pelo impacto que a marca teve 

em 2008, o 100R atribuiu durante 2009, 10 certificações 100R, das quais se 
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salientam a Exponor, o Estádio do Dragão, alguns festivais de Verão, como o 

Optimus Alive e o Sudoeste, o Green Fest, o Centro de Congressos do Estoril e até 

o famoso Rip Curl Pro Search. Com a presença da marca 100R, conseguiu-se 

encaminhar para reciclagem, nestes eventos, mais de 47% dos resíduos totais 

produzidos, o que corresponde a 211 toneladas de resíduos de embalagem, 

quantitativos que até aqui seguiam praticamente na sua totalidade para aterro. 

 

 


