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CARTA DE COMPROMISSO 

Selo de Boas Práticas para o Plástico Descartável 

 

 

É atribuído o Selo de Boas Práticas para o Plástico Descartável, que reconhece e incentiva as 
boas práticas para a redução e separação para reciclagem do plástico descartável, à empresa 
__________________________________________________, localizada na _______________ 

____________________________________________, ________-_____, _________________, 
com NIF nº __________________, uma vez que à data de avaliação não utiliza plástico 
descartável nos indicadores analisados e separa todas as embalagens de plástico para 
reciclagem. Esta empresa compromete-se a manter estas boas práticas pelo menos até ao final 
de 2021, data de validade do selo. 

 

__________________, _____, de _____________, de 2021 

 

 

 Empresa Projeto LowPlast 

 

_______________________ _______________________ 

 

Nome: ___________________________________ _____________________________________ 

Função: __________________________________ _____________________________________ 
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CARTA DE COMPROMISSO 

Selo de Boas Práticas para o Plástico Descartável 

 

 

É atribuído o Selo de Boas Práticas para o Plástico Descartável, que reconhece e incentiva as 
boas práticas para a redução e separação para reciclagem do plástico descartável, à empresa 
__________________________________________________, localizada na _______________ 

____________________________________________, ________-_____, _________________, 
com NIF nº __________________, uma vez que não utiliza plástico descartável em _____ dos 
indicadores analisados e separa todas / pelo menos parte das embalagens de plástico para 
reciclagem. Além disso, compromete-se a __________________________________________ 

_____________________________________________________, a partir de ____/____/2021. 
A empresa compromete-se também a manter estas boas práticas pelo menos até ao final de 
2021, data de validade do selo. 

 

__________________, _____, de _____________, de 2021 

 

 

 Empresa Projeto LowPlast 

 

_______________________ _______________________ 

 

Nome: ___________________________________ _____________________________________ 

Função: __________________________________ _____________________________________ 



 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE COMPROMISSO 

Selo de Boas Práticas para o Plástico Descartável 

 

 

É atribuído o Selo de Boas Práticas para o Plástico Descartável, que reconhece e incentiva as 
boas práticas para a redução e separação para reciclagem do plástico descartável, à empresa 
__________________________________________________, localizada na _______________ 

____________________________________________, ________-_____, _________________, 
com NIF nº __________________, uma vez que se compromete a melhorar os seguintes 
indicadores:  

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

a partir de ____/____/2021. A empresa compromete-se também a manter estas boas práticas 
pelo menos até ao final de 2021, data de validade do selo. 

 

__________________, _____, de _____________, de 2021 

 

 

 Empresa Projeto LowPlast 

 

_______________________ _______________________ 

 

Nome: ___________________________________ _____________________________________ 

Função: __________________________________ _____________________________________  


