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“PORTO SANTO SEM LIXO MARINHO” 

 

 

______________________________________________ 

(Nome do Estabelecimento) 

 

 

Ficha de Compromisso 2022 - 2025 

 

 

No âmbito do projeto “Porto Santo Sem Lixo Marinho”, o 

estabelecimento_________________________________________________________ 

subscreve o Plano de Gestão Comunitário 2021 - 2025 para a redução do lixo marinho 

na ilha do Porto Santo. 

Na sequência deste compromisso é-lhe atribuído o Selo “Porto Santo Sem Lixo 

Marinho”, sendo o estabelecimento considerado aderente aos compromissos no âmbito 

dos seus critérios de atribuição. 

A monitorização deste compromisso é da responsabilidade da Câmara Municipal do 

Porto Santo e realiza-se, pelo menos, uma vez por ano. 
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Sector HoReCa 

Medidas obrigatórias  

 

● Efetuar separação de resíduos 

Objetivo Indicadores Metas 

Otimizar a gestão de 
resíduos 

 
Ecopontos visíveis 

100% de separação de vidro, 
plástico/metal e papel desde 

o início da adesão ao selo 

 

● Eliminar a oferta de plásticos descartáveis (palhinhas, copos, pratos, talheres, 

agitadores, sacos e recipientes take-away) 

Objetivo Indicadores Metas 

Reduzir descartáveis 
 

1. Inexistência de 
disponibilização de 

descartáveis sempre que a lei 
o permita 

 
2. Embalagens de take-away 

sem ser em 
Poliestireno/Possibilidade de 

utilização de recipientes 
reutilizáveis do cliente 

 
3. Utilização de alternativas a 
sacos de plástico ou cobrança 
de taxa por sacos de plástico 

Para estabelecimentos do 
sector HoReCa eliminar a 

oferta de 1. e cumprir 2. e 3. 
desde o início da adesão ao 

Selo 
 
 

Eliminar plástico descartável 
disponibilizado ao público 
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● Colaborar com no sistema de incentivo referente à máquina de recolha de 

garrafas de plástico 

Objetivo Indicadores Metas 

Otimizar gestão de 
resíduos 

 

Valor descontado em vales 
de retorno, no final de cada 

ano 

Pelo menos 20 vales 
descontados por ano 

 

 

● Disponibilizar água da torneira para consumo 

Objetivo Indicadores Metas 

Reduzir descartáveis 
 

Disponibilização de jarro, 
garrafa reutilizável ou outro 

recipiente com água da 
torneira e copos reutilizáveis 

Recipientes (jarro com água, 
copos reutilizáveis,...) 

disponibilizados, 
diariamente, e à vista dos 

clientes 
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Medidas opcionais (Realizar, pelo menos, duas) 

  

Adesão 
 

Medida 
 

Objetivo 
 

 
Indicadores 

 
 

Metas 
 

 

Disponibilizar 
aos 

colaboradores 
recipiente 

reutilizável para 
uso interno 

Reduzir 
descartáveis 

Nr. colaboradores 
abrangidos 

Totalidade dos 
colaboradores 
com acesso a 

recipiente 
reutilizável para 

uso regular 
 

 

Disponibilizar 
caixa de mesa 

para esplanadas 
(Apenas para 

estabelecimentos com 
esplanada) 

 
 

Otimizar gestão 
de resíduos 

Nr. de caixas de 
mesa 

Nr. de caixas de 
mesa superior a 

1 por cada 2 
mesas 

 

Incorporar boas 
práticas 

ambientais ao 
nível do 

marketing e 
merchandizing 

 
 

Reduzir 
descartáveis 

Nr. campanhas 
que não 

utilizaram 
material 

descartável 

Não existência 
de material 

promocional 
descartável 

 

Colaborar em 
iniciativas de 

sensibilização e 
educação 
ambiental 

 

Aumentar 
sensibilização 

Nr. de campanhas 
em que cada 

estabelecimento 
participou 

Dinamizar ou 
participar em, 
pelo menos, 1 
campanha/ano 
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Adesão 
 
 

Medida 
 
 

Objetivo 
 
 

Indicadores 
 
 

Metas 
 
 

 

Dinamizar e/ou 
participar em 
campanhas de 
limpeza de lixo 

marinho 

Aumentar 
sensibilização 

Nr. de iniciativas 
de limpeza de 
praia/costeiras 
em que cada 

estabelecimento 
dinamizou/ 
participou 

Dinamizar ou 
participar em, 
pelo menos, 1 
campanha/ano 

 

 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 

   

 

 

Porto Santo, ___ / ___ / _________  

 

 

_____________________________________ 

(Responsável pelo estabelecimento) 

 


