
DECLARAÇÃO ANUAL PARA O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DE EMBALAGEM NOVO VERDE
ANNUAL DECLARATION FOR NOVO VERDE'S INTEGRATED PACKAGING WASTE MANAGMENT SYSTEM

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ADERENTE
MEMBER'S IDENTITY

NIF | Tax Number Nº Contrato | Contract Number

NOME DA EMPRESA | COMPANY NAME

QUANTIDADE DE EMBALAGENS COLOCADAS NO MERCADO NACIONAL ESTIMADA PARA O ANO DE ________
ESTIMATE QUANTITY OF PACKAGING TO BE PLACED ON THE NATIONAL MARKET IN TEH YEAR ________

MATERIAIS TIPO PRIMÁRIAS
(1)

Multipack
(2)

Embalagens de Serviço
(3) (4)

SECUNDÁRIAS
(6)

TERCIÁRIAS
(7) Incorporação de material reciclado

MATERIALS TYPE PRIMARY (1) Multipack (2) Service Packaging (3) (4) SECONDARY (6) TERTIARY (7) Recycling material incorporated
kg kg kg kg unidades | units kg kg %

Vidro

Glass
Plástico

Plastic
PET

PEAD| HDPE
PEBD | LDPE

Tipos de Plástico PP

Plastic detail by kind PS

PVC
Outro

Other

Papel e Cartão

Paper and Cardboard 

ECAL
(8)

Composite Beverage Carton
Aço

Steel
Alumínio

Aluminium
Madeira

Wood
Outros Materiais

Other Materials

(4)
 Não incluir os Sacos de Caixa. | Shopping bags not included.

(8)
 Embalagens de Cartão para Alimentos Líquidos | Composite Beverage Carton 

NOTAS | NOTES

A. Prencher os campos a branco. | Fill in the white blanks.

B. Os campos a sombreado são opcionais. | Shadow cells are optional.

Data | Date Assinatura Representante Legal | Legal Representative Signature

(6)
 Embalagem grupada ou secundárias não-multipack: Compreende qualquer embalagem concebida de modo a constituir, no ponto de compra, uma grupagem de determinado número de unidades de venda, apenas utilizadas como meio de reaprovisionamento do ponto de venda, e que pode ser retirada do produto sem afetar as suas características.

    No-muktipack grouped packaging or No-muktipack secondary packaging: Packaging conceived so as to constitute at the point of purchase a grouping of a certain number of sales units; it serves only as a means to replenish the shelves at the point of sale; it can be removed from the product without affecting its characteristics.

(7)
 Embalagem de transporte ou embalagem terciária: Qualquer embalagem concebida de modo a facilitar a movimentação e o transporte de uma série de unidades de venda ou embalagens grupadas, a fim de evitar danos físicos durante a movimentação e o transporte, com exceção dos contentores para transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo.

     Transport packaging or tertiary packaging: Packaging conceived so as to facilitate handling and transport of a number of sales units or grouped packagings in order to prevent physical handling and transport damage. Transport packaging does not include road, rail, ship and air containers.

(3)
 Embalagem de serviço: Embalagem que se destina a um enchimento no ponto de venda, cuja função é acondicionar e transportar os produtos adquiridos no ponto de venda pelo consumidor. 

    Service Packaging: Packaging that is filled at the point of sale, and provides supports to the transfer of goods to the final consumer.

(2)
 Embalagem grupada ou secundárias multipack: Compreende qualquer embalagem concebida de modo a constituir, no ponto de compra, uma grupagem de determinado número de unidades de venda, vendidas como tal ao utilizador ou consumidor final. Normalmente com código de barras próprio. Este tipo de embalagem pode ser retirado do produto sem afectar as 

suas características.

     Multipack grouped packaging or multipack secondary packaging: Package designed to become a group of a given number of selling units, i.e., a group of primary packages, regardless of the amount of the selling unit, at the point of purchase, sold as such to the final consumer. Uusually it has a barcode. This type of packaging may be taken from the product without 

affecting it characteristics .

(1)
 Embalagem de venda ou embalagem primária: Compreende qualquer embalagem concebida de modo a constituir uma unidade de venda para o utilizador final ou consumidor no ponto de compra.

     Sales packaging  or Primary Packaging: Packaging conceived so as to constitute a sales unit to the final user or consumer at the point of purchase.

Sacos de caixa
(5)

Shopping bags (5)

(5)
 Sacos de caixa: São embalagens disponibilizadas por empresas dos sectores da Distribuição/Comércio para que os consumidores acondicionem os produtos adquiridos, à saída dos pontos de venda. Normalmente tratam-se de sacos de plástico ou de papel com asas. 

Shopping bags: Packaging made available by the distributer or retailers to the consumer at the point of sales, so the consumers may transport the shopped products.

C. Para embalagens com componentes de diferentes materias que não são separáveis, poderá ser declarado o respectivo peso dos restantes materiais no campo do material predominante dessa embalagem.

    For packaging with components made of different materials which are not separable, the corresponding weight of the remaining materials may be declared in the blanks of the predominant material of that packaging.


