
Sistema de depósito de 

embalagens
não

reutilizáveis
de bebidas

nos Açores



O sistema de depósito de embalagens não 
reutilizáveis de bebidas constitui uma das 

peças de um conjunto de medidas que 
visam a redução do consumo de produtos 

de utilização única e a promoção da 
reutilização e reciclagem nos Açores.

O projeto representa um investimento 
de 941.059 euros, comparticipado em 

90% pelos European Economic Area
(EEA) Grants, através do programa “

Ambiente, Alterações Climáticas e 
Economia de Baixo Carbono“.

O período de execução é de cerca de um ano 
e meio, desenvolvendo-se até ao final de 2021.





Apesar do anúncio dos EEA Grants ser 

dirigido às garrafas de plástico e latas, é 

fundamental incrementar as taxas de 

reciclagem de vidro nos Açores, pois é 

um material de difícil recuperação 

quando indevidamente depositado e que 

tem elevada representatividade nos 

resíduos indiferenciados (7,1% em 2019).

As embalagens de bebidas recolhidas 

neste âmbito serão classificadas como 

urbanas e encaminhadas para 

reciclagem através dos respetivos 

sistemas de gestão de resíduos (SGRU).

O sistema de depósito abrange as embalagens não reutilizáveis de bebidas, em

plástico (PET), vidro e metal, com capacidade até 2,5 litros.
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Instalação de 25 máquinas de logística reversa, durante o ano de 2021, assegurando, 
pelo menos, um equipamento por concelho:



Enquanto mecanismo de incentivo à 
devolução, o sistema contempla a 
atribuição ao consumidor de um 
prémio por embalagem.

Os prémios serão creditados em 
cartão, físico ou virtual (aplicação 
eletrónica), sem emissão de talões 
em papel, e poderão ser resgatados, 
em numerário, nas lojas da RIAC.

Nos sistemas de depósito que sejam 
instalados pelos estabelecimentos 
comerciais, o prémio ao consumidor 
poderá ser atribuído por via de talão 
ou cartão de desconto rebatido em 
compras, de descontos em loja, de 
produtos, atividades ou serviços, etc.



No âmbito do projeto serão promovidas várias ações de divulgação, sensibilização e 
capacitação:

- Ações de 
sensibilização e 
comunicação, que 
chegarão a todos 
os domicílios da 
Região;

- Formação aos 
técnicos dos 
Municípios e dos 
SGRU;

- Acompanhamento 
e monitorização do 
projeto.



Os principais objetivos e resultados 
esperados são:

- Consciencializar a população 
para a necessidade da separação 
dos resíduos e do seu adequado 
encaminhamento;

- Promover a economia circular;

- Aumentar a quantidade e 
qualidade das embalagens 
recolhidas e encaminhadas para 
reciclagem;

- Contribuir para as metas de 
reciclagem.
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