
CANDIDATURAS 
ATÉ 31 DE DEZEMBRO 2022

Certifique a sua empresa, comércio ou 
instituição e faça parte deste movimento!

ALIJÓ CERTIFICA
TODOS UNIDOS PELA 
SUSTENTABILIDADE



O Município de Alijó num claro compromisso com 
as gerações futuras, tem vindo a implementar uma 
estratégia de preservação do ambiente, integrada 
com o território e em estreita ligação com os 
cidadãos e tecido empresarial.

Reciclar os materiais possibilita dar-lhes uma nova 
vida e diminuir o consumo de recursos naturais, 
preservando assim o meio ambiente. É por isto que 
nos últimos anos temos sensibilizado os nossos 
munícipes e tecido empresarial para que a sua 
contribuição seja cada vez mais notória na 
separação e correto encaminhamento dos 
resíduos produzidos, para em conjunto 
contribuirmos para a melhoria da Qualidade de 
Vida e alcançarmos as metas impostas pela 
Comunidade Europeia para a reciclagem.

Nos últimos anos, o município de Alijó, tem 
aumentado o número de equipamentos e serviços 
complementares que contribuem diariamente para 
a diminuição de resíduos e que concorrem para um 
melhor ambiente no município.

Assim e atentos aos desafios inscritos nos Eixos de 
Ação da Sociedade Ponto Verde e aos princípios 
estratégicos que sinalizamos no âmbito de 
campanhas de comunicação, sensibilização e 
educação para a reciclagem a implementar no N/ 
concelho, iniciamos uma campanha de 
sensibilização ambiental e sustentabilidade junto 
do nosso tecido empresarial: ALIJÓ CERTIFICA.

O que é o Certificado?

É uma iniciativa do Município de Alijó, apoiada 
pela Sociedade Ponto Verde com o propósito 
de reconhecer as boas práticas das empresas 
do concelho no âmbito da reciclagem, 
fomentando assim uma maior educação 
ambiental e relação de proximidade entre as 
empresas/comércio e os recursos naturais...

A Quem se destina?

Podem obter o certificado Alijó Certifica ou 
Alijó Certifica +, todas as empresas com sede 
ou filial no concelho de Alijó

Qual o Prazo para a certificação?

Todas as empresas podem requerer a 
certificação até 31 de dezembro de 2022.

TODOS UNIDOS PELA 
SUSTENTABILIDADE!



ALIJÓ CERTIFICA
TODOS UNIDOS PELA 
SUSTENTABILIDADE

Possui Ecopontos nas instalações

Aderiu à recolha Seletiva Porta-a-Porta 
ou procede ao encaminhamento de 
resíduos para centros de reciclagem

Efetuou pelo menos uma ação de 
sensibilização/formação junto dos 
colaboradores

A EMPRESA/COMÉRCIO/INSTITUIÇÃO 
CUMPRE OS SEGUINTES REQUISITOS:

ALIJÓ CERTIFICA +
TODOS UNIDOS PELA 
SUSTENTABILIDADE

A implementação deste certificado, tem 
como propósito incentivar as empresas, 
comércios e instituições, por sua 
iniciativa a efetuarem ações para 
melhorar/implementar a reciclagem nos 
seus espaços comerciais/trabalho e ao 
mesmo tempo alocarem os seus 
colaboradores a realizarem ações de 
sensibilização e formação sobre a 
temática de reciclagem.

CERTIFICADOS 
E REQUISITOS

Possui Ecopontos nas instalações

Aderiu à recolha seletiva porta-a-porta 
ou efetuou pelo menos uma ação de 
sensibilização/formação junto dos 
colaboradores

A EMPRESA/COMÉRCIO/INSTITUIÇÃO 
CUMPRE OS SEGUINTES REQUISITOS:



QUAL É O 
PROCESSO?

A sua empresa/comércio/instituição 
verifica se cumpre pelo menos 2 
requisitos (para obtenção do certificado). 
Não cumprindo atualmente poderá o 
fazer até 31 de Dezembro de 2022. 
 

Acede ao site: www.alijo-certifica.pt, clica 
no menu Candidaturas e preenche o 
respetivo formulário.
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O Município analisa a informação e valida 
a atribuição do certificado. 
Pode o Município solicitar retificações 
e/ou uma visita técnica às instalações da 
empresa/comércio/instituição para 
validar a informação.

O Município entrega Kit de Certificação à 
empresa/comércio/instituição em 
cerimónia presencial.
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FAQ´s

ECOPONTOS

A dimensão dos ecopontos e o número de unidades a instalar devem ser 
adequados às dimensões e fluxo operativo da empresa/comércio/instituição.

RECOLHA SELETIVA PORTA-A-PORTA

A recolha porta-a-porta consiste na recolha de resíduos recicláveis nos 
estabelecimentos comercias, serviços e escolas, com o objetivo do desvio de 
recicláveis do fluxo de resíduos indiferenciados. 

A adesão a este serviço deve ser realizado através dos seguintes contactos:
E-mail: geral@cm-alijo.pt
Telefone: +351 259 957 100

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO/FORMAÇÃO

Para efeitos de certificação são consideradas todas as ações de 
sensibilização/formação realizadas pelas empresas/comércios/instituições no 
decorrer de 2022. São ainda consideradas como válidos os módulos de 
capacitação/sensibilização para a reciclagem integrados em ações de 
formação de longa duração.

CUSTOS DE CERTIFICAÇÃO

A análise e emissão dos certificados por parte do município não tem qualquer 
custo para as empresas/comércios/instituições.



A adesão a este serviço deve ser realizado 
através dos seguintes contactos:

www.alijo-certifica.pt
geral@cm-alijo.pt
+351 259 957 100


