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Eco-Emballages and Adelphe were formed on the initiative of the authorities and businesses within the
framework of the decree dated 1st April 1992, henceforth codified in the Code de l’Environnement.
What was at stake was to achieve compliance with European environmental standards policy in terms of
Extended Producer Responsibility.



ECO-EMBALLAGES
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Fonte: http://www.ecoemballages.fr/eco-emballages/nos-actions

Em 1992, vários operadores económicos 
(embaladores/ importadores) decidiram 
criar uma organização, a fim de cumprir 
suas responsabilidades ecológicas: ECO-
EMBALLAGES.

Os acionistas são as seguintes entidades: 

• ECOPAR: empresas de bens de consumo e 
suas associações (70%); 

• Interfilières Matériaux: uma empresa que 
representa as indústrias dos cinco materiais 
de embalagem – Papel/Cartão, Aço, 
Alumínio, Plástico e vidro (20%);

• As empresas de distribuição (10%).



VALOR PONTO VERDE
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Contribuições por peso 2014 
=2013=2012 (€ ct/kg)

Vidro 1,21

Aço 3,15

Alumínio 9,28
Papel e cartão 16,33
Embalagens Brick 17,04

Outros materiais 23,29

Garrafas/frascos de PET  
transparente 24,22
Outras garrafas/frascos 24,47
Outros plásticos 28,06

Contribuições por unidade 
(componente da embalagem 

que pode ser separada)

€ ct

2012 2013 2014

unidade   0,1 g 0,01 0,01 0,01

unidade  0,5 g 0,01 0,02 0,03

0,5 g < unidade  1 g 0,04 0,06
0,077unidade > 1 g 0,077 0,077

Desconto de 10% para a embalagem de cartão, 
que integra mais do que 50% de material 
reciclado



VALOR PONTO VERDE
Bónus 2% (2011-2013) e 8% 
(2014)

• Acções de sensibilização / 
conscientização

• Acções de prevenção (exemplo 
redução de peso, redução de 
volume por implementação de 
recargas ou concentração do 
produto)

Penalidades

• 50% para as embalagens 
pertubadoras

• 100 % para as embalagens não
valorizáveis (grés, porcelana ou 
cerâmica) ou incluídas na 
categoria sem indústria de 
reciclagem
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VALOR PONTO VERDE
São contribuições moduladas para:
• reduzir o impacto ambiental do fim da vida das embalagens 

• incentivar as empresas a reduzir o peso de suas embalagens e melhorar a 
sua capacidade de reciclagem

Visa reduzir o impacto ambiental do fim da vida das 
embalagens:

• Otimizando a reciclagem das embalagens (penalização 1 e 2); 

• Sensiblizando os cidadãos à triagem (bónus 1); 

• Pela redução de peso das embalagens domésticas (bónus 2).
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EMBALAGENS PERTUBADORAS
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VIDRO Recipientes de vidro com uma tampa de porcelana ou cerâmica

PAPEL E CARTÃO Recipientes para líquidos, sendo a maioria do material de cartão mas que 
consistem em menos de 50% de fibras 

Embalagem de papel "armado" e cartão, isto é, com uma moldura / estrutura 
obtida a partir de qualquer processo, para reforçar o pacote.

PLÁSTICO Embalagens maioritariamente de PET  com uma das eguintes associações: 
alumínio (ficha, sistema de travamento, etiqueta, tinta ...), PVC (manga ou 
rótulo) ou silicone (densidade maior que 1, válvula, por exemplo).



SENSIBILIZAÇÃO
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Estas mensagens podem assumir a forma: 
• Um rótulo pronto (Info-Tri Point Vert); 

• Um personalizado pela empresa, com ou sem o rótulo Ponto Verde; 

• Em uma mensagem sob medida desenvolvido em conjunto pela empresa 
e Eco-Emballages

Estas mensagens podem ser integradas: 
• Visível em elementos da embalagem no ato da compra; 

• em elementos não visíveis no ato da compra, mas visível quando comer; 

• Em manuais ou instruções; 

• Como parte de uma campanha de TV ou rádio.



SENSIBILIZAÇÃO
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ECO-EMBALLAGES
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ECO-EMBALLAGES
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ECO-EMBALLAGES
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• Tem sido um processo evolutivo desde 2011

• Embalagem pertubadora, 2011 – Acréscimo de 20%

• 2012, dois tipos de declaração – Detalhada e Setorial (para quem colocar 
menos do que 180.000 Unidade de Vendas do Consumidor (UVC) no 
mercado

• 2014, o bónus passa de 2% para 8% (não é cumulativo e limitado a 8%)

ECO-EMBALLAGES

http://www.ecoemballages.fr/entreprises/nouveau-tarif-point-vert-plus-precis-plus-equitable-et-plus-axe-sur-leco-conception
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