
COM A
SOCIEDADE PONTO VERDE
AS SUAS EMBALAGENS
GANHAM UMA
NOVA DIMENSÃO





Esta é uma iniciativa que vai transformar a história da 
reciclagem das suas embalagens em grandes vantagens para 
a sua empresa.

Na Sociedade Ponto Verde a reciclagem é mesmo uma longa 
história. Uma história de empenho e de responsabilidade 
ambiental em que todos saímos a ganhar:

ganham os consumidores, ganha o ambiente,
ganham as marcas e as empresas.

Mas agora, pode ganhar ainda mais.

Para isso, basta promover a mensagem de incentivo à 
reciclagem junto dos consumidores da sua marca através
das suas embalagens ou dos seus suportes de comunicação 
habituais. 

Ou seja, sempre que comunique com o seu consumidor para 
que “Recicle Sempre”, vai ganhar vantagens, e quantos mais 
meios usar para passar essa mensagem, mais ganha.
Isto porque o programa de incentivos que criámos, premeia 
de acordo com o grau de envolvimento de cada um:

quanto maior for o seu envolvimento com a 
reciclagem e quanto mais a promover junto dos 
outros, maiores serão os benefícios e vantagens 
comerciais para si e para oferecer às suas marcas.

Adira já e prepare-se para entrar
num novo nível de vantagens.



PRIMEIRO NÍVEL ON PACK

• Se as suas embalagens já têm a indicação 
do contentor onde devem ser colocadas para a 
recolha seletiva, a sua marca já está a ganhar 
vantagens, sem ter de fazer mais nada.
 
• Se ainda não está a usar os ícones da 
reciclagem, basta colocar a iconografia 
desenvolvida pela Sociedade Ponto Verde e já 
pode começar a somar vantagens.

UM ÍCONE VALE MAIS 
QUE MIL PALAVRAS.
E OS ÍCONES DE RECICLAGEM
NAS SUAS EMBALAGENS
VALEM GRANDES VANTAGENS.



* Em 2 ou mais referências de produtos.

INCENTIVO
% DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PONTO VERDECRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Utilização permanente do 
símbolo em menos de 50% 
das referências de produtos*

2%

1%

Utilização permanente do 
símbolo em pelo menos 50% 
das referências de produtos



• Sempre que as suas embalagens 
apresentem mensagens ou imagens de 
sensibilização para a importância da 
separação das embalagens e educação para a 
responsabilidade ambiental de cada um, a sua 
empresa está a ganhar vantagens.
 
• Não se esqueça que, para beneficiar dos 
incentivos deste nível, as suas mensagens ou 
imagens terão de ter a aprovação prévia da 
Sociedade Ponto Verde. Se preferir, pode 
contar com a  Sociedade Ponto Verde para 
desenvolver estas mensagens.

A SUAS EMBALAGENS 
FALAM POR SI.
USE AS SUAS EMBALAGENS 
PARA PASSAR A MENSAGEM.

SEGUNDO NÍVEL ON PACK



Utilização temporária 
em todas as referências 
de produtos* 

2%

Utilização em parte
das referências 
de produtos**

1%

Utilização permanente 
em todas as referências 
de produtos 

* Permanência mínima de 2 meses no mercado;
** Permanência mínima de 2 meses no mercado e superior ou igual a 2 referências de produto.

3,5%

INCENTIVO
% DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PONTO VERDECRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE



• A sua marca está a ganhar vantagens quando 
passa a mensagem de apelo à responsabilidade 
ambiental através da separação das 
embalagens, em campanhas offline:  spots TV 
ou Rádio, Imprensa, Outdoors ou Mupi, em 
Pontos de Venda, em Ativações e Eventos.

A CAMPANHA ESTÁ NO AR.
LEVE A RECICLAGEM PARA LÁ DAS EMBALAGENS. 
APROVEITE A SUA COMUNICAÇÃO OFFLINE.   

LIVRO TELEVISÃO

TERCEIRO NÍVEL OFF PACK



Colocação de mensagem 
em todos os meios offline 
de uma campanha*

3%

Colocação de mensagem 
em parte dos meios offline 
de uma campanha**

2%

Colocação de mensagem 
em todos os meios offline 
de todas as campanhas* 

3,5%

INCENTIVO
% DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PONTO VERDECRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

*Pelo menos um dos meios offline deve garantir abrangência nacional na transmissão de mensagem.
** Em 20% ou mais dos meios offline utilizados.



• Leve a reciclagem para o mundo virtual e 
ganhe vantagens reais. Coloque mensagens 
de apelo à responsabilidade ambiental na 
separação das embalagens em comunicação 
online. Use o seu website, a intranet, as redes 
sociais, as suas newsletters, ou outros meios 
online para conseguir ainda mais vantagens 
financeiras para si.

CONQUISTE MAIS SEGUIDORES.
PARTILHE A MENSAGEM ATRAVÉS 
DA SUA COMUNICAÇÃO ONLINE

COMPUTADOR

QUARTO NÍVEL OFF PACK



Colocação de mensagem 
permanente em parte 
dos meios online*

Colocação de mensagem 
temporária em parte 
dos meios online**

Colocação de mensagem 
permanente em todos 
os meios online

2%

1%

INCENTIVO
% DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PONTO VERDECRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

1,5%

* Em dois ou mais meios online – nas redes sociais e newsletter considerar a utilização, pelo menos uma vez, da mensagem com 
conteúdo dedicado.
** Em dois ou mais meios online – permanência da informação por um período não inferior a um mês, com destaque na plataforma 
selecionada. Nas redes sociais e newsletter considerar a utilização, pelo menos uma vez, da mensagem com conteúdo dedicado.
    



EM PROJETOS ESPECIAIS 
PROPOSTOS PELAS MARCAS

Poderá apresentar projetos especiais alternativos aos anteriormente descritos, 
mas que de igual forma promovam a sensibilização do consumidor.

Estes projetos estão sujeitos a uma avaliação prévia da Sociedade Ponto Verde 
que determinará, mediante os critérios abaixo, a percentagem de desconto:

• Duração do projeto
• Número de contactos
• Meios e canais utilizados
• Mensagem veiculada
• Repercussão do projeto no comportamento
  /atitude dos cidadãos

COMPROMISSO NOS RESULTADOS

Pela sua participação na campanha de comunicação, podemos ainda 
devolver-lhe mais 0,5% do Valor Ponto Verde, se a SPV cumprir a taxa de 
reciclagem a que se encontra obrigada, para cada material.

Mediante avaliação pela SPV, 
os projetos especiais poderão
obter um incentivo*

3,5%

* A definir caso a caso





Os incentivos podem ser cumulativos entre os vários tipos de medidas 
adotadas até um máximo de 3,5%

Com o adicional "Compromisso nos resultados" o incentivo por empresa 
e por ano poderá atingir o valor máximo de 4,0%

MÁXIMO POSSÍVEL DE INCENTIVOTIPO DE MEDIDA

MEDIDAS ON PACK

MEDIDA 1

MEDIDAS OFF PACK

Utilização de iconografia na embalagem 
com indicação do contentor adequado
para deposição selectiva

PROJETOS ESPECIAIS

TOTAL DE MEDIDAS ADOTADAS

COMPROMISSO NOS RESULTADOS

INCENTIVO TOTAL

Quadro resumo dos incentivos:

MEDIDA 3 Comunicação offline

MEDIDA 4 Comunicação online

MEDIDA 2
Utilização de mensagem/imagem de apelo
à responsabilidade ambiental na separação
das embalagens

3,5%

2%

2%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

0,5%

3,5%

4,0%

CÁLCULO
DO VALOR TOTAL DE INCENTIVO



2018
REGRAS DE UTILIZAÇÃO



Coloque as embalagens 
de plástico, metal e cartão
para alimentos líquidos
no ecoponto amarelo.

Selo com Iconografia

Coloque as embalagens 
de vidro no ecoponto verde.

Coloque as embalagens de vidro 
no ecoponto verde.

Coloque as embalagens 
de papel e cartão 
no ecoponto azul.

Coloque as embalagens de papel
e cartão no ecoponto azul.

Recicle sempre
Coloque as embalagens de plástico,
metal e cartão para alimentos líquidos
no ecoponto amarelo.



1. Mupi

237mm

348mm

X

X

Exemplos de Utilização

* O “Recicle sempre” pode estar colocado no canto superior direito ou inferior direito, consoante a melhor posição na peça gráfica
onde for aplicado.

4X

4X

Coloque as embalagens 
de vidro no ecoponto verde.

Coloque as embalagens 
de vidro no ecoponto verde.



2. Facebook

X

X

cover

foto perfil

Exemplos de Utilização

Coloque as embalagens de vidro 
no ecoponto verde.



Exemplos de Utilização

3. Televisão

1920x1080p

X

X

canal programa

Coloque as embalagens 
de vidro no ecoponto verde.



Exemplos de Utilização

4. Banner Publicitário

X XX

X X

X

X

X

X

X

X

Coloque as embalagens de vidro 
no ecoponto verde.

Coloque as embalagens de vidro 
no ecoponto verde.

Coloque as embalagens de vidro 
no ecoponto verde.



Exemplos de Utilização

5. Packaging

marca

XXX XX X X

marca

X

X

Coloque as embalagens 
de vidro no ecoponto verde.

Coloque as embalagens de vidro 
no ecoponto verde.



para mais informação contactar 

21 01 02 480 ou clientes@pontoverde.pt


