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PLÁSTICOS DE USO ÚNICO
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OBJETIVO
Reduzir a quantidade de embalagens descartáveis 
de uso único associadas aos produtos fornecidos 
para os restaurantes.

ALCANCE
Este guia prático foi preparado para encorajar a utilização de alternativas ao uso de embalagens de uso 
único utilizadas para o fornecimento de condimentos/temperos.

PROCEDIMENTO
DISPENSADORES DE BOMBA 

Quando o produto a ser entregue se adequar a este mecanismo, sugere-se que os hóspedes obtenham a 
quantidade certa de temperos/ condimentos diretamente na comida. 

Na atual situação com o Covid-19, sugere-se que qualquer sistema dispensador alternativo a estes 
condimentos, deva ser de um tipo que não necessite de contato ou de ser manipulado pelos funcionários. 

Se os temperos forem fornecidos nas tradicionais embalagens de uso doméstico, estas devem ser 
limpas e higienizadas entre cada utilização.
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PORÇÕES PRÉ-PREPARADAS
Se o serviço de refeições for tipo buffet/self-service, pode ser necessário providenciar em recipientes 
reutilizáveis porções pré-preparadas e individuais. Estes recipientes devem ser os indicados para 
proteger o conteúdo de qualquer contaminação e, depois da sua utilização, serem então recolhidos com 
as louças e talheres para lavagem/desinfeção.

Este método deve ser usado como um recurso que a equipa de trabalho pode monitorizar e reabastecer/ 
recarregar com base nas necessidades verificadas.

Os recipientes pode ser de materiais ecológicos que permitem múltiplos usos e podem ser limpos de 
forma eficaz. 

SISTEMA DE PEDIDOS
Se for necessário temperos de uso único (por exemplo, para atender à legislação), os hóspedes devem 
ser capazes de especificar esta necessidade bem como a sua quantidade e podem ser fornecidos com a 
refeição. Assim podemos reduzir a quantidade de produtos embalados que são desperdiçados. 



TURISMO SUSTENTÁVEL: UM MELHOR 
FUTURO PARA (COM) TODOS
VAMOS REDUZIR OS PLÁSTICOS DE 
USO ÚNICO

Sem Químicos POP • Condimentos POP
Telecomandos POP • Palhinhas POP

Artigos de Higiene POP • Dispensador de Água POP

TRAVEL WITHOUT PLASTIC
Financiado


