PORTO SANTO SEM LIXO MARINHO

PLANO DE GESTÃO COMUNITÁRIO
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1. O Projeto
1.1 Resumo
O projeto “Porto Santo Sem Lixo Marinho” tem a intenção de contribuir para o
desenvolvimento da estratégia de diferenciação e valorização da Ilha do Porto Santo,
tendo como principal objetivo proteger o ambiente marinho da ilha através de esforços
conjuntos realizados pelos principais intervenientes públicos e privados na eliminação
de resíduos de plástico da natureza e na circularidade da sua utilização.
Ao longo de 18 meses (setembro de 2020 a maio de 2022) o projeto visa:
● Definir uma situação de referência sobre o lixo marinho e identificação de zonas
críticas (Fase 1);
● Otimizar a gestão de resíduos plásticos que permaneçam na ilha e contribuir para
reduzir significativamente o volume de plásticos descartáveis utilizados na ilha
através de implementação de um Plano de Gestão Comunitária e de uma
máquina de recolha de embalagens com sistema de retorno (Fase 2);
● Pôr no terreno uma campanha de comunicação e sensibilização para reduzir o
consumo de plástico descartável e os resíduos de plástico que acabam no mar
(Fase 3);
O projeto é liderado pela ANP|WWF, em parceria com a AIDGLOBAL, a ARDITI – Agência
Regional para o da Investigação, Tecnologia e Inovação, a ARM - Águas e Resíduos da
Madeira, S.A, a Câmara Municipal de Porto Santo e financiado pelo fundo EEA Grants.
Mais informações sobre o mesmo em:
https://www.naturezaportugal.org/o_que_fazemos_222/oceanos/porto_santo_sem_lixo_marinho_/

1.2 Enquadramento
O Plano de Gestão Comunitário (2021-2025) enquadra-se na fase 2 do projeto e
pretende ser um documento simples e orientador que procura criar compromissos para
a diminuição do lixo marinho gerado na ilha. Os conteúdos deste plano são na sua
essência criados pela comunidade através de um processo participativo.
O Plano de Gestão Comunitário é um documento informal de compromisso com
medidas e metas para redução do Lixo Marinho com origem na ilha do Porto Santo,
alimentado pelo processo participativo e terá um período de vigência até final de 2025.
Como tal, qualquer compromisso assumido pode ter uma data prevista de
implementação até final deste período.
A monitorização deste plano será efetivada através do envio dos indicadores à entidade
responsável pela monitorização – a Câmara Municipal do Porto Santo.

1.3 Metodologias participativas
No âmbito da definição do Plano de Gestão Comunitário, foram criados vários
momentos de auscultação da população de Porto Santo no sentido de identificar
problemas, discutir soluções e apresentar sugestões quanto à problemática do lixo
marinho.
Depois de um primeiro inquérito junto da população da ilha, seguiu-se um momento
participativo de filtragem e priorização de medidas identificadas no inquérito, através
de 3 workshops sectoriais (Administração, Empresas e outros stakeholders).
Foram identificadas metas e temáticas de responsabilidade individual e empresarial,
assim como outras que cuja jurisdição cabe a instituições públicas como a Câmara
Municipal do Porto Santo, por serem objeto da sua tutela.
Foi realizado um terceiro momento participativo, desta vez em plenário, para definir
constrangimentos, indicadores, e calendarização da implementação dos compromissos
identificados.
Face à realidade ditada pelas medidas de contenção da pandemia de Covid-19, estes
inquéritos e workshops foram realizados online. No total os workshops envolveram 44
participantes de 35 entidades.
Foram também realizadas 49 entrevistas porta-a-porta no Porto Santo, dirigidas ao
sector HoReCa (cafés, bares, restaurantes, hotéis e alojamentos), no sentido de aferir
estas medidas e os compromissos de cada estabelecimento.
Pretende-se que as medidas e indicadores definidos sejam não só ambiciosos mas
flexíveis e exequíveis, a fim de terem aderência real na comunidade e possibilitarem a
sua monitorização de forma simples.
A 23 de Junho de 2021 na ilha do Porto Santo foi realizado o evento “Porto Santo Sem
Lixo Marinho – Compromissos para a Gestão Comunitária”.
Este evento foi o culminar do processo participativo e várias partes do corrente plano
foram aí reveladas, nomeadamente o Selo “Porto Santo Sem Lixo Marinho”.
O evento contou com 11 oradores, entre eles a Sra. Secretária Regional de Ambiente,
Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Dra. Susana Prada.
No anexo I pode consultar o programa do evento.

2. Medidas Propostas
2.1 Objectivos e Eixos prioritários de intervenção
O Plano de Gestão Comunitário será o documento orientativo para a definição e
acompanhamento de compromissos na gestão e redução do lixo marinho originado na
ilha do Porto Santo.

Os objetivos do Plano são:
● Reduzir o lixo plástico de utilização única;
● Aumentar a quantidade de lixo reciclado;
● Sensibilizar e capacitar crianças, jovens e adultos para a problemática do lixo
marinho;
● Promover a mobilização em prol da preservação da biodiversidade;

Com base nas medidas identificadas pelo processo participativo, o Plano de Gestão
Comunitário assenta nos seguintes eixos prioritários de atuação:
● Reforçar a monitorização do lixo marinho;
● Reforçar o envolvimento institucional na recolha de lixo marinho;
● Reforçar e otimizar a recolha de resíduos;
● Garantir a implementação de regulamentação no sentido da redução do lixo
marinho;
● Reduzir a entrada de lixo no mar proveniente de vetores naturais em terra;
● Promover a sensibilização e educação ambiental;
● Promover a adoção de boas-práticas de separação correta dos residuos e de
redução da poluição por plásticos.

2.2 Medidas referentes à Câmara Municipal do Porto Santo
No âmbito do processo participativo foi claro que parte das medidas sugeridas pela
comunidade caem sob a jurisdição da Câmara Municipal do Porto Santo, também ela
parceira do projeto, pois apenas entidades específicas terão a possibilidade e a
responsabilidade de as implementar.
Estas medidas foram trabalhadas de forma bilateral com a Câmara Municipal e o
consórcio de forma a serem validadas, e definidas metas e indicadores (até 2025).
Este trabalho conjunto resultou numa ficha de compromisso, presente no Anexo II.
As medidas identificadas foram:
● Criar sinergias ao nível das ações de prevenção e monitorização de lixo
marinho;
● Dinamizar circuito periódico de recolha concertada de lixo marinho em zonas
de calhaus e ribeiras;
● Promover a adoção de boas-práticas ambientais para eventos municipais;

● Reforçar a iniciativa 'Amigos do Mar' para recolha de lixo marinho;
● Centralizar dados referentes à monitorização do Plano de Gestão Comunitário.

2.3 Selo “Porto Santo Sem Lixo Marinho”
O presente Plano de Gestão Comunitário pretende-se que seja adotado por qualquer
estabelecimento comercial ou instituição, refletindo-se na sua elegibilidade para
receber um distintivo – um selo de adesão.
Este selo “Porto Santo Sem Lixo Marinho” consiste numa certificação simbólica e
informal. O selo reflete um conjunto de medidas essencialmente ligadas à redução de
descartáveis e sensibilização para a problemática.
As entidades – sejam cafés, restaurantes, alojamentos, associações, instituições ou
outras – que adiram a este conjunto de medidas através da assinatura do compromisso
com as mesmas e do preenchimento de uma ficha individual com metas e indicadores
por eles definidos, têm direito a receber e exibir o selo.
A adesão ao selo poderá ser efetuada a qualquer altura, desde que o estabelecimento
se comprometa a cumprir as medidas que conferem elegibilidade, e assinatura da sua
ficha de compromisso.
Este selo estará sujeito a um regulamento para elegibilidade e cumprimento.
Para ser elegível a exibir o selo “Porto Santo Sem Lixo Marinho” os estabelecimentos
HoReCa devem cumprir os quatro critérios obrigatórios e pelo menos dois opcionais,
segundo a lista abaixo indicada.

Critérios obrigatórios
●

Efetuar separação de resíduos;

●

Eliminar a oferta de plásticos descartáveis (palhinhas, copos, pratos, talheres,
agitadores, sacos e recipientes take-away);

●

Colaborar como parceiro do sistema de incentivo referente à máquina de
recolha de garrafas de plástico (ver anexo III);

●

Disponibilizar água da torneira para consumo.

Critérios opcionais (cumprir pelo menos dois)
●

Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno;

●

Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas;

●

Incorporar boas práticas ambientais ao nível do marketing e merchandising;

●

Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental;

●

Participar em campanhas de limpeza de lixo marinho;

Os estabelecimentos comerciais não-HoReCa apenas deverão eliminar os itens
descartáveis que utilizam – dos referidos e não estão obrigados a disponibilizar água da
torneira para consumo.
Os estabelecimentos não comerciais, além das ressalvas para os estabelecimentos
comerciais não-HoReCa, não estão obrigados a participar como parceiros do sistema de
incentivo referente à máquina de recolha de garrafas de plástico, uma vez que não têm
venda ao público.
As caixas de esplanada são apenas uma hipótese para estabelecimentos onde esta
exista.
Qualquer estabelecimento poderá adicionar medidas opcionais que entenda
pertinentes e adaptadas ao seu contexto, desde que estas sejam pelo menos 2 no seu
total.
Para uma descrição mais completa e detalhada destas medidas consultar o Anexo IV –
Regulamento do Selo “Porto Santo Sem Lixo Marinho”.
Numa primeira instância e durante o primeiro ano de potenciais adesões, o Selo “Porto
Santo Sem Lixo Marinho” foi obtido por 37 estabelecimentos, consoante a definição
de medidas complementares definidas por estabelecimento consoante o Anexo VI.

2.4 Monitorização
Esta atividade está a cargo da Câmara Municipal do Porto Santo.
As entidades públicas devem comunicar a esta entidade as metas alcançadas para cada
uma das medidas com as quais se comprometeram, de acordo com os indicadores
definidos nas suas respetivas cartas de compromisso. Esta comunicação será feita em
janeiro, relativamente ao ano anterior.
No caso dos estabelecimentos aderentes ao Selo “Porto Santo Sem Lixo Marinho” o
procedimento será semelhante, devendo entregar também os talões da máquina de
recolha de embalagens que aceitaram, afim de poderem ser contabilizados os descontos
efetuados por cada estabelecimento.
A Câmara Municipal de Porto Santo ficará encarregue de estabelecer contactos com as
entidades aderentes para monitorização da implementação de medidas inerentes ao
Plano.
Em caso de incumprimento dos critérios do Selo “Porto Santo Sem Lixo Marinho”, o
material entregue deverá ser devolvido e a informação relativa ao estabelecimento
retirada do sítio da Câmara Municipal do Porto Santo.

4Q&A
O LIXO MARINHO
Porque é que o plástico é um problema?
A persistência e a elevada resistência dos plásticos são características benéficas para
determinadas utilizações destes materiais, mas são também as mesmas características
que tornam este material nocivo quando descartado.
Pela ação dos elementos, o plástico vai-se partindo em partículas cada vez mais
pequenas, mas nunca chega a desaparecer e ser absorvido pelo meio ambiente.

Quanto plástico é produzido no mundo?
Ao longo das últimas décadas, o uso frequente de materiais plásticos levou a um
aumento da sua procura e os níveis de produção global de plásticos aumentaram de
forma exponencial. Segundo dados recentes (Plastics Europe 2018), a produção mundial
de plásticos atingiu cerca de 348 milhões de toneladas, valores contrastantes com os
cerca de 5 milhões de toneladas produzidos nos anos 50, prevendo-se ainda que a
produção mundial duplique nos próximos 20 anos.
O setor das embalagens é o mais relevante da produção mundial de plásticos. Estas têm
geralmente uma vida útil muito curta (em média cerca de 6 meses) e existem ainda
materiais de uso único/descartáveis cujo uso é limitado a uns breves segundos.
O setor das embalagens de plástico e de uso único é portanto, o setor dominante na
questão da geração de resíduos e nas suas perdas para o ambiente, devendo ser o foco
dos impactos da problemática da poluição por plásticos, uma vez que é responsável por
cerca de metade dos resíduos gerados globalmente. Estima-se que este setor constitua
ainda cerca de 40% de toda a produção global de materiais de plástico.

Quais os principais impactos na fauna marinha e nos humanos?
Nos Oceanos existem plásticos de todos os tamanhos, desde grandes volumes aos
microplásticos (menores que 5 mm) e nanoplásticos. Os principais impactos dos
plásticos de menores dimensões são causados através da ingestão, enquanto os de
maior volume podem causar danos por contacto e enredamento.
As artes de pesca à deriva podem continuar a pescar em controlo (pesca fantasma) e
acabar por enredar animais de maiores dimensões como cetáceos, tubarões e
tartarugas-marinhas.

Para além das artes de pesca, plásticos maleáveis e de maiores dimensões podem
prender e ferir partes de corpo de todo o tipo de macrofauna marinha.
A ingestão de plástico pode obstruir o trato digestivo ou respiratório de peixes e
mamíferos marinhos, provocando lesões graves e potencialmente fatais.
Há também o caso paradigmático das aves marinhas que ingerem plástico por o
confundirem com alimento e o passam às crias quando chegam a terra, muitas vezes de
forma letal para estas.
Apesar dos vários estudos desenvolvidos demonstrarem a presença de microplásticos
no ambiente e em espécies aquáticas em Portugal, existem ainda muitas questões em
aberto, lacunas no conhecimento e incertezas em relação aos seus impactos diretos nos
ecossistemas e na saúde humana, em particular, em relação aos de menores tamanhos.

Quanto plástico há no mar?
Há vários estudos que tentam estimar a quantidade de plásticos nos Oceanos, mas a
verdade é que é impossível sabê-lo com exatidão. A estimativa mais amplamente
divulgada é a de que entram nos Oceanos entre 4,8 a 12,7 toneladas métricas de plástico
(Jambeck et al. 2015). No entanto, estes dados são estimativas de 2010, tendo a
produção de plástico vindo a aumentar ao longo da década passada. Outras fontes
sugerem que existam a flutuar nos Oceanos mais de 5 mil milhões de partículas de
plástico, pesando no total mais de 250 toneladas (Eriksen et al. 2014). É importante
realçar que tudo isto são extrapolações para ordens de grandeza que facilmente
ultrapassam a nossa capacidade de compreensão e quantificação imediatas.
O plástico que chega às praias e linha de costa é apenas uma fracção do problema. A
maioria dos plásticos no Oceano encontra-se fragmentado e disperso pelo fundo e
coluna de água, viajando por todo o Oceano global através das correntes, não
conhecendo fronteiras.

Como é que o plástico chega ao mar?
Estima-se que anualmente cerca de 3-5.3 milhões de toneladas de plásticos são perdidas
para o meio ambiente. As origens destas perdas podem estar relacionadas com a gestão
de resíduos sólidos urbanos - tais como ausência de separação de resíduos ou deposição
de resíduos em aterros - associados também a perdas potenciadas pelas condições
atmosféricas (ventos, tempestades). Estas perdas poderão dar origem a cerca de
metade dos plásticos perdidos nos oceanos (Jambeck et al. 2015).
As restantes fontes de contaminação estão relacionadas com atividades marítimas e
rejeição deliberada no ambiente. De realçar que o plástico pode ser transportado até
aos oceanos através de cursos de água, rios e estuários.

Apenas uma lógica de travar o problema na fonte poderá verdadeiramente inverter a
situação calamitosa da entrada de plástico no mar - sendo que 80% dos plásticos
encontrados no mar têm origem em terra.

PORTO SANTO
Porquê o Porto Santo?
Porto Santo prima e destaca-se pelo seu contacto inequívoco e constante com o meio
marinho. Sendo uma ilha de pequenas dimensões e com uma população residente de
cerca de 5000 habitantes, é também um destino turístico de excelência totalizando
cerca de meio milhão de dormidas anuais. Este acréscimo maioritariamente sazonal cria
pressões acrescidas relativamente ao lixo marinho.
A ilha do Porto Santo tem vindo a realizar um trabalho de valorização e diferenciação
ambiental. Assim, em 2020 o Porto Santo foi declarado como Reserva da Biosfera da
UNESCO, com o compromisso de alcançar vários objetivos, entre eles: preservar a
biogeodiversidade através do aumento do conhecimento, gestão e monitorização dos
recursos e valores naturais e promover ações de mitigação e de adaptação às alterações
climáticas com impacte significativo no território da Reserva. O Eixo 3 “Conservação da
natureza” indica que é fundamental a conservação dos valores naturais e o
desenvolvimento de comportamentos centrados na preservação e na consciência
ambiental.
Por estas razões, o Porto Santo é o local ideal para desenvolver o primeiro projecto
nacional para uma ilha que se quer com o mínimo possível de entrada de plásticos no
mar.

Que plásticos existem nas praias do Porto Santo?
Uma análise dos dados recolhidos nas praias do Porto Santo durante as amostragens no
âmbito do projecto “Porto Santo Sem Lixo Marinho” revela que a maioria dos itens de
lixo encontrados pertencem à categoria Plástico – Poliestireno.
Neste sentido, todos os locais apresentam um padrão similar, com os itens de plástico a
representar pelo menos 74% do número total de itens de lixo identificados, atingindo
90% no caso do Porto dos Frades.
No conjunto das praias, os itens em plástico são mais frequentes e com densidades
muito superior às restantes categorias de lixo encontrado, atingindo uma densidade
média de 15,3 itens/100m2.
Uma análise mais detalhada a estes fragmentos de plástico revela uma maior densidade
de itens indiferenciados com tamanhos entre 2,5 e 50 cm, seguida por esponjas de

espuma, garrafas de bebida, tampas e argolas, fios e cordas com diâmetro inferior a 1
cm.

Quais as espécies de fauna marinha do Porto Santo que podem ser afectadas?
Na ilha e ilhéus do Porto Santo – estes abrangidos pela rede de áreas Marinhas
Protegidas do Porto Santo – criam 7 espécies de aves marinhas: a cagarra Calonectris
borealis, a alma-negra Bulweria bulwerii, o roque-de-castro Hydrobates castro, o
pintaínho Puffinus lherminieri, garajau Sterna hirundo, o garajau-rosado Sterna dougallii
e a gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis atlantis. À exceção desta última, todas
elas são aves marinhas pelágicas migradoras de longo curso, alimentando-se
exclusivamente em meio marinho. Estão assim suscetíveis à ingestão de pequenas
partículas de plástico e enredamento em plásticos maleáveis e material de pesca.
Apesar de já terem sido avistadas no arquipélago da Madeira mais de 25 espécies de
cetáceos, as espécies mais frequentemente avistadas nas águas em redor da ilha são o
golfinho-comum Delphinus delphis, o roaz-corvineiro Tursiops truncatus, o golfinhoriscado Stenella frontalis, a Baleia-piloto Globicephala macrorhynchus e a baleia-debryde Balaenoptera edeni e o cachalote Physeter macrocephalus. Esta última é a única
que pode ser encontrada durante todo o ano, sendo a presença das restantes associada
a movimentos migratórios.
De destacar também a presença regular de tartaruga-comum Caretta caretta (uma das
5 espécies já avistadas no arquipélago), principalmente indivíduos jovens oriundos
principalmente dos EUA e Cabo Verde.
Nas águas em redor do Porto Santo ocorre pontualmente o ameaçado lobo-marinho
Monachus monachus – a foca mais rara do mundo, com uma população estimada em
25 a 35 exemplares para a Região Autónoma.
A diversidade de peixes é vastíssima destacando-se o sargo Diplodus sargus, as
castanhetas Chromis limbata e Abudefduf luridus e o bodião Sparisoma cretense. Outros
peixes de dimensões maiores como o mero Epinephelus marginatus e o badejo
Mycteroperca fusca.
As águas em redor do Porto Santo podem ainda albergar grandes predadores pelágicos
migradores como o espadarte-azul Makaira nigricans, o atum-patudo Thunnus obesus
ou o tubarão-azul Prionace glauca.
É impossível descrever e enumerar toda a riquíssima fauna marinha do Porto Santo.
Estas são apenas algumas espécies locais que podem sofrer com os impactos do lixo
marinho, tanto por ingestão como por enredamento.

O PLÁSTICO NA ILHA

O que acontece ao plástico no Porto Santo?
A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) é a entidade que gere os resíduos da
Região Autónoma da Madeira, designadamente o Sistema de Transferência, Triagem,
Tratamento e Valorização de Resíduos.
Até 2007, o aterro do Porto Santo era o destino final de todos os resíduos
sólidos produzidos na ilha, tendo cessado a sua atividade, e iniciado a sua selagem em
outubro do mesmo ano.
O Centro de Processamento de Resíduos Sólidos (CPRS) do Porto Santo,
em funcionamento desde agosto de 2006, tem por objetivo a gestão adequada e
sustentável dos resíduos urbanos produzidos na ilha.
É no CPRS que os resíduos de embalagem de papel/cartão, plástico e metal, depositados
nos ecopontos da ilha do Porto Santo, são sujeitos a uma operação de triagem (manual
e mecânica) por tipo de material e compactados.
Dadas as especificidades do Porto Santo, a gestão dos resíduos produzidos requer, na
maioria dos casos, o envio de resíduos para sistemas de maior dimensão e
capacidade de processamento, como a Estação de Transferência de Resíduos Sólidos da
Meia Serra, localizada na ilha da Madeira, e os retomadores autorizados, no caso dos
resíduos recicláveis.
A figura abaixo descreve graficamente o percurso do plástico desde a sua entrada na
ilha até ao destino final depois de descartados ou processados:

Sistematização de dados recolhidos no âmbito do “Estudo preliminar de avaliação do estado atual, de
caracterização de fontes, produção e composição de resíduos plásticos e de identificação de locais com
concentrações de lixo marinho no Porto Santo” – Fase 1

Como é que o plástico chega à ilha?
A maioria das embalagens de plástico chega através de transporte marítimo de
mercadorias, algumas vêm por transporte aéreo e há também que ter em conta o
plástico que chega à ilha por mar, já descartado, proveniente de outras paragens.

Tem havido mais plástico no Porto Santo ao longo dos últimos anos?
Entre 2017 (67,06 toneladas) e 2019 (80,08 toneladas) a quantidade de plástico
rececionada no Centro de Processamento de Resíduos foi crescendo. Isto pode deverse a haver de facto maior produção de resíduos ou a uma maior deposição em
ecopontos. Em 2020 registou-se uma quebra, possivelmente devido à mais fraca
afluência turística devido à pandemia da Covid-19.

Há mais plástico nos meses de Verão?
Sim. Em média, nos últimos 4 anos, a quantidade de plástico rececionada no Centro de
Processamento de Resíduos é mais alta nos meses de agosto, setembro e julho, seguidos
de junho, outubro e maio (em ordem decrescente de quantidade).
Os meses de julho a setembro registam um aumento de 60% em relação ao trimestre
anterior, sendo descartadas nestes meses cerca de 40% do total anual de embalagens.
O mês que nos últimos 4 anos mais quantidade de embalagens gerou foi agosto (perto
de 10,725 toneladas), e o mês que menos embalagens viu descartar foi fevereiro (3,83
toneladas).

O que acontece ao plástico depois de ir para o ecoponto?
Vai para o Centro de Processamento de Resíduos. Aqui é sujeito a um processo de
triagem em que se processa a separação, enfardamento e acondicionamento. Depois de
estar pronto para transporte, o material com valor é enviado por via marítima para o
continente para reciclagem e o que não se conseguiu aproveitar é enviado para
incineração na ilha da Madeira.

PRESENTE E FUTURO
Que legislação existe para reduzir os impactos do lixo marinho?
Em Portugal existem várias iniciativas que estabelecem medidas em prol do
desenvolvimento sustentável, tais como a Estratégia Nacional para o Mar, o Plano

Nacional de Ação para a Economia Circular, o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos
de Embalagens, o Programa de medidas da DQEM (Diretiva Quadro da Estratégia
Marinha), a criação de empresas e produtos que reutilizam os plásticos recolhidos do
ambiente e o financiamento de projetos de Educação Ambiental. A Agência Portuguesa
do Ambiente (APA) estabeleceu desde 2013 um Programa de Monitorização do lixo
marinho em praias portuguesas.
É importante referir a Lei nº 82-D/2014 que estabeleceu um regime de tributação dos
sacos de plástico leves e que levou à diminuição de cerca de 74% dos sacos de plástico,
e destacar a Lei n.º 76/2019, na qual os estabelecimentos de restauração e bebidas, bem
como o setor do comércio a retalho, passam a estar impedidos de utilizar e disponibilizar
louça de plástico de utilização única.
A Região Autónoma da Madeira (RAM) tem-se associado a estratégias ambientais. Em
2021, aderiu ao Pacto Português para os Plásticos, uma plataforma colaborativa que visa
solucionar, na origem, os problemas associados ao plástico, em direção a uma economia
circular dos plásticos. Regionalmente, existe um Programa de Monitorização para lixo
marinho em praias, da responsabilidade da Direção Regional do Ambiente e das
Alterações Climáticas (DRAAC), iniciado em setembro de 2020.
A Resolução n.º 144/2021 aprovou a Agenda Madeira Circular que tem como objetivo
dotar a RAM de um instrumento de planeamento que permita acelerar a transição para
uma economia regional mais circular, assente numa melhor gestão dos recursos naturais
e dos resíduos.

Como será aplicada a Diretiva europeia que proíbe a venda de plásticos
descartáveis?
Foi hoje aprovado em Conselho de Ministros a 2 de Setembro de 2021 o decreto-lei que
procede à transposição parcial da Diretiva (UE) 2019/904, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa à redução do impacto de produtos de plástico
de utilização única e aos produtos feitos de plástico oxodegradável.
A partir de 1 de novembro de 2021 é proibida a colocação no mercado de determinados
produtos de plástico de utilização única, tais como cotonetes, talheres, pratos, palhas,
varas para balões, bem como copos e recipientes para alimentos feitos de poliestireno
expandido.
De acordo com a diretiva, este decreto-lei estabelece dois objetivos de redução do
consumo de copos para bebidas e recipientes para alimentos destinados ao consumo
imediato ou prontos a consumir: até 31 de dezembro de 2026, uma redução de 80%
relativamente a 2022 e, até 31 de dezembro de 2030, uma redução do consumo de 90%.
Para assegurar estes objetivos estão previstas medidas, a cumprir a partir de 2024, como
a disponibilização de recipientes reutilizáveis para consumo de alimentos e bebidas
mediante a cobrança de um depósito, entre outras.

O que esperamos conseguir no Porto Santo?
No Porto Santo esperamos atingir um elevado grau de compromisso para a redução do
lixo marinho, e como tal uma menor quantidade de plástico a chegar ao mar, oriundo
da ilha.
É esperado um maior envolvimento da sociedade nestas temáticas, um número
crescente de estabelecimentos aderentes ao selo de boas práticas, mais pessoas
envolvidas nas ações de educação e sensibilização e o seguimento e efetivação das
medidas referentes às entidades públicas.
Por um lado queremos ver maior taxa de plástico rececionado no Centro de
Processamento de Resíduos - o que indica um maior esforço de recolha e cobertura, por
outro lado queremos ver este indicador a descer - pois tal significa uma travagem na
fonte quanto à utilização de plásticos descartáveis.
Esperamos que a população adira ao sistema de retorno de embalagens de plástico,
diminuindo a quantidade de garrafas descartadas e dinamizando por consequência o
comércio local.

Como vamos saber se estamos no bom caminho?
Todos os anos a Câmara Municipal do Porto Santo irá realizar a monitorização do Plano
de Gestão Comunitário, e consequentemente medir os indicadores identificados nas
medidas de cada parceiro aderente. Desta forma e a médio prazo podemos comparar
resultados e perceber e quantificar os impactos das ações propostas.

ANEXO I

Porto Santo Sem Lixo Marinho – Compromissos para a gestão comunitária

DATA E HORA: 23 de Junho, 14 h
LOCAL: Auditório do Centro Cultural e de Congressos – Porto Santo

14h00 Inicio do evento
14h05 Boas-Vindas
1º Painel:
Câmara Municipal do Porto Santo
Dr. José Idalino Vasconcelos – Presidente
Embaixada da Noruega em Portugal
Embaixadora Tove Bruvik Westberg – Embaixadora da Noruega
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas
Dra. Susana Prada – Secretária Regional

2º Painel:
14h30 Overview do projeto: ANP|WWF (Dra. Ângela Morgado & Eng. Ana Gama)
14h40 O lixo marinho no arquipélago da Madeira: ARDITI (Dr. João Canning-Clode)
14h55 Monitorização do lixo marinho do Porto Santo : ARDITI (Dr. João Monteiro)
15h10 Gestão de resíduos plásticos e sistema de retoma de embalagens no Porto Santo: ARM (Eng.
Sérgio Pedro)

3º Painel:
15h20 Plano de Gestão Comunitário e Processo Participativo: ANP|WWF (Dr. Nuno Barros) &
AIDGLOBAL (Dra. Susana Damasceno)
15h35 Compromisso da Câmara Municipal do Porto Santo: C.M. Porto Santo (Dr. Sofia Santos –
Vereadora)
15h45 Apresentação da campanha de comunicação e selo “Porto Santo Sem Lixo Marinho”:
ANP|WWF (Dr. Nuno Barros)
16h00 Entrega de material a estabelecimentos aderentes e assinatura de cartas de compromisso:
C.M. Porto Santo (Dr. José Idalino Vasconcelos – Presidente)

4º Painel:
16h10 A visão e trabalho da WWF sobre plásticos: WWF Noruega (Dr. Andreas Myhrvold)

16h15 Encerramento
Vice-Presidência do Governo Regional: Dr. Roberto Silva Adjunto do Gabinete do Vice-Presidente do
Governo Regional da Madeira

ANEXO III

REGULAMENTO DO SISTEMA DE VALES DA MÁQUINA DE RETORNO
VOLUNTÁRIO DE GARRAFAS PET

Materiais aceites
Garrafas PET – identificadas com o símbolo

Descontos praticados
Garrafas ≤ 0,5 L → 0,02€/garrafa
Garrafas 0,5 – 2 L → 0,05€/garrafa

Modo de desconto
Vales e desconto máximo 0,20€ por vale.
Se inferior a 0,20€ o vale terá quantia exata.

Exemplo:
2 garrafas 0,5 L = Desconto 0,40€
5 garrafas 1,5L + 2 garrafas de 0,5 L= Desconto 0,29€ (vale de 0,20€ + vale de 0,09€)

Limites de utilização
Diário

Cada consumidor apenas pode descontar, em cada estabelecimento aderente, o
máximo de 0,20€/dia e apenas em compras superiores a 5€

Temporal
Os vales só poderão ser aceites dentro do prazo de validade estipulado de:
- 7 dias (1 Outubro - 30 Maio)
- 2 dias (1 Junho – 30 Setembro)
desde a data do depósito na máquina.

Monitorização
Aquando da sua entrega os vales devem ser rubricados e arquivados pelo
estabelecimento.
Em Janeiro, cada estabelecimento deve enviar o total descontado no ano anterior para
a Câmara Municipal do Porto Santo por via eletrónica: ambiente@cm-portosanto.pt,
ou presencialmente no Gabinete do Ambiente da autarquia.
Serão atribuídos prémios simbólicos aos 3 estabelecimentos com maior valor
descontado, assim como divulgados os estabelecimentos campeões anuais do “Porto
Santo Sem Lixo Marinho” pelos meios disponíveis pela Câmara Municipal do Porto
Santo.
Para concorrer a este prémio o estabelecimento deverá fazer prova dos talões
recebidos junto da autarquia.

ANEXO IV

REGULAMENTO DO SELO “PORTO SANTO SEM LIXO MARINHO”

Critérios obrigatórios
● Efetuar separação de resíduos
Opção voluntária de cada estabelecimento, utilizando meios próprios para a separação
dos resíduos (plástico, vidro e papel).

● Eliminar a oferta de plásticos descartáveis (palhinhas, copos, pratos, talheres,
agitadores, sacos e recipientes take-away)
De acordo com os critérios deste selo, os estabelecimentos do sector HoReCa
(restaurantes, bares, cafés, hotéis e outros alojamentos) não devem disponibilizar
palhinhas, copos, pratos, talheres e agitadores, sempre que a lei não o obrigar.
No que diz respeito às embalagens take-away, estas não devem ser de Poliestireno
(Esferovite) e devem ser aceites como válidas embalagens reutilizáveis trazidas pelo
cliente e à responsabilidade deste.
Os sacos oferecidos não devem ser de plástico, e deverá ser cobrada uma taxa de 0,04
cts por saco de plástico, se solicitado pelo cliente.
Alojamentos devem eliminar amenities em embalagens descartáveis.
Os estabelecimentos de outros sectores (não-HoReCa), assim como estabelecimentos
não-comerciais deverão desconsiderar os itens que não se aplicam ao seu negócio, mas
manter o critério nos que se aplicam.

● Colaborar como parceiro do sistema de incentivo referente à máquina de
recolha de garrafas de plástico
Devem ser estabelecimentos aderentes ao programa de incentivos da máquina de
recolha de embalagens*.
Existe um máximo diário de utilização dos vales de desconto impressos pela máquina de
20 cts/dia em;
Os vales só são válidos em compras superiores a 5 €;
Os vales só são válidos nos 7 dias seguintes à sua emissão, incluindo o dia em cada um
foi emitido;
Cada estabelecimento compromete-se a rubricar e arquivar os vales descontados e
entregar os mesmos à Câmara Municipal do Porto Santo no final de cada ano.
Os estabelecimentos não comerciais como Associações, Confrarias, Escolas, Fundações,
Institutos e ONGs não estão obrigados a esta medida.
*Em vigor a partir de 2022.

● Disponibilizar água da torneira para consumo
Disponibilizar ao público água da torneira em jarros ou outro recipiente e manter a nãoutilização de copos descartáveis.
Apenas para sector HoReCa.

Critérios opcionais (Cumprir pelo menos 2)

● Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno
Atribuir um recipiente reutilizável a cada colaborador afim de diminuir a utilização
interna de descartáveis.

● Caixa de mesa para esplanadas
Estabelecimentos com esplanada deverão disponibilizar caixas de mesa para colocação
de plásticos leves, evitando transporte pelo vento.

Estas caixas deverão ser pesadas o suficiente ou ter mecanismo de prender à mesa para
não voar com o vento.
Deverá existir por estabelecimento pelo menos uma caixa por cada duas mesas de
esplanada.
Esta medida é válida apenas para estabelecimentos com esplanada.

● Incorporar boas práticas ambientais ao nível do marketing e merchandising
Eliminar brindes e ofertas de plástico descartável.
Não utilizar publicidade física de uso-único, como flyers em papel plastificado.

● Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental
Participar ou dinamizar, pelo menos, numa iniciativa por ano, promovida localmente no
âmbito da sensibilização e educação para a problemática do lixo marinho,
nomeadamente no âmbito da iniciativa “Amigos do Mar”, dinamizada pela Câmara
Municipal do Porto Santo. No caso de se tratar de um evento com inscrição, esta deve
ser feita referindo o estabelecimento aderente.

● Participar em campanhas de limpeza de lixo marinho
Participar, pelo menos, uma vez por ano, em campanhas de limpeza de praia
dinamizadas na ilha. No caso de se tratar de um evento com inscrição, esta deve ser feita
referindo o estabelecimento aderente.

Vantagens
Elemento diferenciador para o cliente.
Minimização da pegada ecológica.
Atribuição de 2 autocolantes identificativos e ficha de estabelecimento disponibilizada
no site da Câmara Municipal do Porto Santo.

Implementação
A cada estabelecimento corresponderá uma ficha de compromisso, definida entre o
estabelecimento e o consórcio do Projeto “Porto Santo Sem Lixo Marinho”, com metas,
indicadores e indicação das medidas opcionais adoptadas.

Monitorização
Uma vez por ano, será efetuada uma visita ao local afim de verificar a adopção das
medidas definidas na ficha de compromisso. Esta atividade está a cargo da Câmara
Municipal do Porto Santo.
Anualmente, o estabelecimento poderá adicionar ou alterar as medidas opcionais a que
se propôs, desde que sejam pelo menos 2 no total.
Em caso de incumprimento, o material entregue deverá ser devolvido e a informação
relativa ao estabelecimento retirada do site da Câmara Municipal do Porto Santo.

ANEXO VI

SISTEMATIZAÇÃO DE MEDIDAS OPCIONAIS POR ESTABELECIMENTO

1. BARETTO
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.

2. BULLDOG DRINKS & BURGERS
✓ Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas.
✓ Incorporar boas práticas ambientais ao nível do marketing e merchandizing.

3. CASA LEÃO
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.
✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.

4. ESCORPIÃO PUB
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

5. GOLDEN SAIL MADEIRA
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.
✓ Criar um ecoponto para recolha de PET’s.

6. HELIO’S BAR
✓ Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

7. HOTEL VILA BALEIRA
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas.
✓ Incorporar boas práticas ambientais ao nível do marketing e merchandizing.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.
✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.

8. INFORCOLOMBO
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

9. LOJA DO PROFETA
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.
✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.

10. MAR DOURADO
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.

11. O ROCHEDO
✓ Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

12. O VIZINHO
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.

✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

13. PADARIA PORTO SANTO
✓ Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

14. PANORAMA RESTAURANTE
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

15. PÉ NA ÁGUA RESTAURANTE
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

16. PÉROLA
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Incorporar boas práticas ambientais ao nível do marketing e merchandizing.

17. PLURIMAT, Lda.
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

18. PORTO DOS FRADES
✓ Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas.
✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.

19. PORTO SANTO SUB, Lda.
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.
✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.

✓ Criar um ecoponto para recolha de PET’s.

20. PXO GRILL RESTAURANTE & LOUNGE
✓ Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas.
✓ Incorporar boas práticas ambientais ao nível do marketing e merchandizing.

21. QUINTA DA TAMARGUEIRA
✓ Incorporar boas práticas ambientais ao nível do marketing e merchandizing.
✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.

22. RESTAURANTE GAZELA
✓ Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

23. RESTAURANTE – BAR “JOÃO DO CABEÇO”
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.
✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.

24. RESTAURANTE MAR E SOL
✓ Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.
✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.

25. RESTAURANTE PORTO SANTO GOLFE
✓ Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

26. RESTAURANTE TORRES
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas.
✓ Incorporar boas práticas ambientais ao nível do marketing e merchandizing.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.

27. SABORES NA BRASA
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Incorporar boas práticas ambientais ao nível do marketing e merchandizing.

28. SEABLUE
✓ Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas.
✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.

29. SNACK-BAR “O EMIGRANTE”
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

30. TABERNA “O BANHEIRO”
✓ Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

31. TALHO PORTO SANTO
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.
✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.

32. TASKAKI BAR
✓ Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas.
✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.

33. TEODORICO
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.

34. TIA MARIA BEACH CLUB
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Disponibilizar caixa de mesa para esplanadas.

35. TRIUNFO
✓ Colaborar em iniciativas de sensibilização e educação ambiental.
✓ Dinamizar e/ou participar em campanhas de limpeza de lixo marinho.

36. WINE BAR 3V’s
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Incorporar boas práticas ambientais ao nível do marketing e merchandizing.

37. O CANTINHO
✓ Disponibilizar aos colaboradores recipiente reutilizável para uso interno.
✓ Incorporar boas práticas ambientais ao nível do marketing e merchandizing.

