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“

TODOS OS
RESÍDUOS
SÃO
RECURSOS”

ASSOCIAÇÃO SMART WASTE PORTUGAL

“A Associação Smart Waste Portugal assumiu, desde o primeiro
momento, o Pacto Português para os Plásticos como uma iniciativa
capaz de mobilizar e unir toda uma cadeia de valor – a dos
plásticos – em prol de uma visão comum, que permitisse atingir,
para este material em concreto, aquela que é a visão desta
Associação – “que todos os resíduos são recursos”. Hoje, são mais
de cem as entidades que se comprometeram com as ambiciosas
Metas 2025 desta iniciativa. Por fazermos parte de uma rede
global – a Plastics Pact Network da Fundação Ellen MacArthur –
temos trabalhado no sentido de reforçar a imagem de Portugal
enquanto referência no processo de transição para uma economia
circular para os plásticos.

Os resultados do Primeiro Relatório de Progresso do Pacto Português
para os Plásticos revelam a mobilização e ação concreta de todos os
membros da iniciativa em garantir uma maior circularidade das
embalagens de plástico. Por outro lado, este Primeiro Relatório de
Progresso reforça a necessidade desta iniciativa, pois ainda estamos
longe de atingir as Metas 2025 a que nos propusemos.
Num momento histórico de oportunidade, podemos reconstruir a
economia e a sociedade numa lógica circular, onde deixam de existir
resíduos, e só existem recursos, e onde vivemos dentro dos limites do
planeta. Esse é o trabalho diário que a Associação Smart Waste
Portugal promove, e continuará a promover, criando as bases e as
relações necessárias para um Portugal mais sustentável e circular.”
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META 1

MENSAGEM
DO PACTO PORTUGUÊS
PARA OS PLÁSTICOS
“Aquando do lançamento do Pacto Português para os
Plásticos, no dia 4 de fevereiro de 2020, estávamos longe de
imaginar o período desafiante com que nos iríamos deparar.
Quando valores como a preservação da vida e saúde
humana, assim como da própria atividade económica,
passaram a dominar a agenda da sociedade, consideramos
que o alcance da iniciativa estaria, de alguma forma,
limitado. Os nossos membros demonstraram-nos o contrário!
Desde o primeiro dia do Pacto Português para os Plásticos, os
seus membros demonstram um enorme compromisso,
dedicação e colaboração, com vista a acelerar a transição
para uma economia circular para os plásticos em Portugal. Foi
em 2020 que os membros acordaram a “Listagem de Plásticos
de Uso Único Considerados Problemáticos e/ou Desnecessários”, um documento ambicioso, e corajoso, que assume a
eliminação de mais itens do que aqueles exigidos por lei.
Nesse mesmo ano, foi lançada a primeira campanha de
comunicação da iniciativa, a campanha “Vamos Reinventar o
Plástico”, cujo alcance e impacto foram possíveis graça a um
esforço colaborativo de divulgação pelos membros, destacando-se o papel do retalho na colocação da campanha nos seus
supermercados.

META 2

META 3

META 4

META 5

NOVOS
DESAFIOS

PLASTICS PACT
NETWORK

RUMO A
2025

INFORMAÇÃO
ADICIONAL

PEDRO SÃO SIMÃO
COORDENADOR

PACTO PORTUGUÊS PARA OS PLÁSTICOS

Foi um ano de intenso trabalho colaborativo, com múltiplas
reuniões entre os membros, que culminaram, já no início de
2021, na publicação do documento estratégico da iniciativa – o
“Roadmap 2025” – e num conjunto de recomendações
apresentadas a membros do Governo. Individualmente, e como
demonstra este relatório, foram várias as inovações e
investimentos com vista a uma maior circularidade dos plásticos,
algumas implementadas em plena pandemia. Apesar de todas
as adversidades conjunturais, a sustentabilidade nunca saiu do
foco dos nossos membros. Pelo contrário, sentimos que esse
foco tem vindo a ser reforçado!
O Primeiro Relatório de Progresso demonstra também a necessidade da continuidade, e reforço, deste compromisso coletivo e
colaborativo. Ainda estamos longe de atingir as Metas 2025. É
essencial acelerar o ritmo de eliminação de alguns plásticos de
uso único considerados problemáticos, e garantir que a
listagem definida se mantém atualizada.
A colaboração deverá ser orientada para incrementar a
reutilização, na prática e com escala, e novos fluxos de triagem
de embalagens de plástico deverão ser criados, para garantir a
reciclabilidade a 100% das embalagens de plástico.

O investimento em ecodesign, e em análises de ciclo de vida
devidamente fundamentadas, são essenciais para garantir a
reciclabilidade, na prática, de todas as embalagens de
plástico colocadas no mercado, e a crescente incorporação
de plástico reciclado em novas embalagens. Investimentos em
novos modelos de recolha, e sensibilização dos consumidores, são essenciais para mais, e melhor, reciclagem de
embalagens de plástico. São vários os desafios que teremos
de superar para sermos bem-sucedidos até 2025.
Os resultados do Primeiro Relatório de Progresso demonstram
que estamos no caminho correto, mas que todos os membros
da iniciativa deverão reforçar as suas ações, individuais e
coletivas, para atingirmos (ou mesmo superarmos) as Metas
2025. Como diz o provérbio,

“A PARTE MAIS DIFÍCIL DE UMA
CAMINHADA, É O PRIMEIRO PASSO”
e esse já foi dado com toda a firmeza pelos membros do
Pacto Português para os Plásticos. Vamos continuar a
caminhada!”
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META 2

META 3

META 4

META 2025
META 1

ELIMINAR
Plásticos de uso único
considerados problemáticos
e/ou desnecessários

META 2

100%

Embalagens de plástico são
reutilizáveis, recicláveis ou
compostáveis

META 3

70%

Taxa de reciclagem de
embalagens de plástico

META 4

30%

Incorporação, em média, de
plástico reciclado em novas
embalagens de plástico

META 5

NOVOS
DESAFIOS

PLASTICS PACT
NETWORK

RESULTADO 2019

3%

RUMO A
2025

INFORMAÇÃO
ADICIONAL

RESULTADO 2020

4%

Peso de plásticos de uso único
problemáticos e/ou desnecessários
no portfolio dos membros

Peso de plásticos de uso único
problemáticos e/ou desnecessários
no portfolio dos membros

52% RECICLÁVEIS
&
6% REUTILIZÁVEIS

52% RECICLÁVEIS
&
7% REUTILIZÁVEIS

36%
10%

Taxa oficial de reciclagem de embalagens
de plástico em Portugal, em 2019

(valor de 2020 ainda não se encontra disponível)

11%
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As Embalagens de Plástico do Pacto Português para os Plásticos

20%
2020

2019

1

34%

37%

5

21%

14%

4

19%

23%

2

12%

10%

6

3%

3%

6

<1%

<1%

3

<1%

<1%

7

11%

12%

POLÍMEROS
PET

91.520
TONELADAS

de embalagens de plástico
colocadas no mercado
pelos membros do PPP em
2020.
Um acréscimo de 1.256
toneladas (+1,4%) face ao
verificado em 2019.

colocadas no mercado
nacional pelos
membros do PPP,
considerando o total de
embalagens de plástico
colocadas no mercado em
2019.*

PP

PEBD

PEAD

PS

EPS

PVC

OUTROS

2020
66%

PLÁSTICOS
RÍGIDOS

34%

PLÁSTICOS
FLEXÍVEIS

2019
62%

PLÁSTICOS
RÍGIDOS

38%

PLÁSTICOS
FLEXÍVEIS

* https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/FluxosEspecificosResiduos/ERE/Relatorio_de_Gestao_2019_ERE_%20Portal_V1.1.pdf
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META 1

ELIMINAR PLÁSTICOS
DE USO ÚNICO
CONSIDERADOS
PROBLEMÁTICOS
E/OU DESNECESSÁRIOS

3.408
TONELADAS

de plásticos de uso único considerados
problemáticos e/ou desnecessários,
colocadas no mercado pelos membros
do PPP em 2020.
Um acréscimo de 848 toneladas
face ao valor verificado em 2019.
Em 2020, os membros do Pacto Português
para os Plásticos (PPP) acordaram uma
listagem de plásticos de uso único
considerados
problemáticos
e/ou
desnecessários, os quais se comprometem
a eliminar dos seus portfolios até 2025.

META 1

META 2

META 3

META 4

META 5

NOVOS
DESAFIOS

PLASTICS PACT
NETWORK

RUMO A
2025

INFORMAÇÃO
ADICIONAL

Essa listagem inclui todos itens abrangidos
pela Diretiva de Plásticos de Uso Único
(Diretiva UE 2019/904), recentemente
transposta para a legislação nacional (ver
Box 1), para além de muitos outros.
https://pactoplasticos.pt/directus/public/uploads/pacto/originals/678c8749-e80f-4c97-bd24-235816ac3b42.pdf

Em 2019, estes itens correspondiam a 2.560
toneladas dos portfolios dos membros do
Pacto Português para os Plásticos, e em 2020
o valor subiu para as 3.408 toneladas. Em
2020, estes itens correspondiam a menos de
4% do total dos portfolios de embalagens de
plástico dos membros da iniciativa. A
alteração de padrões de consumo,
resultantes do impacto da pandemia
Covid-19, entre outros fatores, justificam este
crescimento.

O IMPACTO DA
COVID-19

Num período especialmente atípico, a
pandemia Covid-19 obrigou a alteração
de hábitos e rotinas, que estimularam o
consumo de alguns plásticos de uso único.
Na área da embalagem, o incremento
dos serviços de takeaway e delivery
impactou significativamente o consumo de
plásticos descartáveis, nomeadamente
alguns daqueles que estão incluídos na
listagem de itens que os membros se
comprometeram a eliminar até 2025.
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Mais de 2/3 deste valor corresponde aos itens
“Embalagens não detetáveis nos sistemas
de triagem” (e.g. cor negro carvão) (35%) e
“Embalagens em PVC” (34%), itens que não
estão abrangidos pela Diretiva de Plásticos de Uso
Único, mas que os membros do PPP se comprometem a eliminar até 2025.
Apesar do compromisso de eliminar todos os
plásticos de uso único considerados problemáticos
e/ou desnecessários até 2025, grande parte dos
membros do PPP estabeleceram metas individuais
ainda mais ambiciosas, isto é, anteciparam a data
de eliminação.

META 2

META 3

META 4

<4%

META 5

Peso dos
Plásticos de
Uso Único
considerados problemáticos
e/ou desnecessários, no
portfolio de
embalagens de plástico
colocadas no mercado pelos
membros do PPP, em 2020.
Em 2019 o valor tinha
sido de 3%.

NOVOS
DESAFIOS

PLASTICS PACT
NETWORK

RUMO A
2025

INFORMAÇÃO
ADICIONAL

Relativamente aos itens da Diretiva de Plásticos de
Uso Único, cuja colocação no mercado passou a ser
proibida em 2021, estes correspondiam a menos de
1% do portfolio global de embalagens de plástico
dos membros do PPP, em 2020, contabilizando 514
toneladas. Salienta-se que nenhum membro reportou
a utilização de “plásticos oxodegradáveis”, de
“copos em EPS e XPS”, de “varas para balões” e de
“mesas nas caixas de pizza”.
Entre 2019 e 2020, os itens que observaram uma
redução mais significativa foram as “cotonetes com
bastão em plástico”, as “palhinhas” e as “embalagens EPS/XPS (esferovite) - não takeaway”. A
colocação no mercado de “cotonetes com bastão em
plástico” apresentou uma redução de 99% entre
2019 e 2020, representando apenas 80kg de
plástico em 2020. No caso das “palhinhas” de
plástico, a colocação no mercado verificou uma
redução de 77%, contabilizando, em 2020, um total
de 5,7 toneladas. As embalagens de esferovite
(EPS/XPS, não takeaway) apresentaram uma
redução de 70% no período analisado, representando um total de 176 toneladas, em 2020.
Assim, cabe salientar que, dos 19 itens inicialmente
incluídos na listagem de plásticos de uso único
considerados problemáticos e/ou desnecessários, 4
deles já não constam do portfolio dos membros, em
2020, e outros 3 itens verificaram uma redução
igual, ou maior, que 70%, entre 2019 e 2020.
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META 1

69%

dos itens de plásticos de uso único
considerados problemáticos e/ou
desnecessários, são Embalagens
não detetáveis nos sistemas de
triagem e Embalagens em PVC

EMBALAGENS EM
PVC

META 2

META 3

META 4

META 5

NOVOS
DESAFIOS

PLASTICS PACT
NETWORK

RUMO A
2025

INFORMAÇÃO
ADICIONAL

EMBALAGENS
NÃO DETETÁVEIS
NOS SISTEMAS
DE TRIAGEM

Atendendo à elevada complexidade de
reciclagem do PVC, os membros do PPP
consideram as embalagens de PVC como um
item a eliminar até 2025.

Existem embalagens em plástico que não
são, atualmente, detetáveis pelos sistemas
óticos convencionais (i.e. sistemas NIR),
utilizados pelas entidades de triagem de
resíduos, tais como as embalagens com cor
“negro de fumo/ carbon black”. Por esse
motivo, estas embalagens são rejeitadas no
processo de triagem, não sendo passiveis de
reciclagem upcycling.

Com vista a concretizar o objetivo, os
membros têm procurado a substituição deste
material por outros tipos de polímeros, ou
outros materiais, alternativos. Destaca-se a
procura por alternativas às “sleeves”
(mangas) das garrafas, tradicionalmente em
PVC, que limitam a reciclagem da própria
garrafa, por materiais que garantam a
reciclabilidade a 100%, numa lógica de
upcycling.

É fundamental promover o ecodesign das
embalagens, com vista a garantir que todas
são passiveis de serem recicladas. Aposta
na minimização de utilização de cores
escuras nas embalagens, utilização de
pigmentos inovadores (detetáveis nos
sistemas óticos) e investimento em inovação
são algumas das ações perspetivadas pelos
membros do PPP para solucionar este
problema.
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META 1

META 2

META 3

META 4

META 5

NOVOS
DESAFIOS

PRÓXIMOS
PASSOS
ANABELA FERREIRA
ADMINISTRADORA EXECUTIVA

“O uso responsável do Plástico garante a segurança
alimentar, optimiza recursos, combate o desperdício,
promove a inovação e redução dos impactos no
ambiente.
A circularidade é o caminho! Só depende de cada um de
nós.”

Em junho de 2021, os membros do PPP definiram um
conjunto de ações com vista a eliminar dos seus portfolios os
itens da listagem de plásticos de uso único considerados
problemáticos e/ou desnecessários.
O grupo de trabalho “Plásticos de Uso Único”, atualmente
coordenado pela SONAE, e focado neste processo,
centrará agora os seus esforços em acelerar a implementação de ações coletivas que permitam a eliminação dos
itens, nomeadamente os mais significativos, “Embalagens
não detetáveis nos sistemas de triagem (e.g. cor negro
carvão)” e “Embalagens em PVC”.
Este grupo irá também centrar a sua atenção em outros
itens, que na primeira avaliação suscitaram dúvidas quanto
à sua classificação como “problemáticos e/ou desnecessários”, por se considerar que a inovação poderia permitir, no
curto prazo, a sua reciclabilidade, ou por não existirem, à
data, alternativas mais sustentáveis. Essa revisão irá ocorrer
durante 2022.

PLASTICS PACT
NETWORK

“

RUMO A
2025

INFORMAÇÃO
ADICIONAL

PEDRO LAGO
SUSTAINABILITY AREA LEADER

“Sublinho o facto de os membros do PPP terem ido para
além da lista de produtos que constam da Diretiva Europeia,
incluindo alguns que são particularmente problemáticos no
contexto Português. Esta ambição, acrescida do exemplar
trabalho colaborativo entre entidades com diferentes áreas
de atuação e interesses, comprovam que é possível criar um
ecossistema circular para os plásticos em Portugal, quando
há vontade, empenho e colaboração. Muito ainda há a
fazer, mas acredito que é este o caminho.”

É importante reforçar que as embalagens problemáticas
e/ou desnecessárias identificadas pelo Pacto Português
para os Plásticos são apenas um ponto de partida para
ações futuras.
Devido aos portfolios diversificados de embalagens e
descartáveis de plástico dos nossos membros, cada
organização deve tomar medidas para analisar a natureza
problemática das suas embalagens.
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JÁ ELIMINADOS

PELOS MEMBROS

Palhinhas (excluindo casos salva
guardados pela diretiva ue 2019/904)

Embalagens em EPS ou XPS
(embalagens takeaway)

Pratos

Varas para balões
Sacos de plástico
muito leves - até 15 µm

Embalagens não detetáveis
nos sistemas de triagem
(ex:.cor negro carvão)

Embalagens em PVC

Talheres (ex. garfos; facas;
colheres; agitadores)
“Mesinhas” nas caixas
de pizza
Varas para chupa-chupa

Cuvetes descartáveis que contêm
plástico para produtos “frutas”,
“legumes” e “pão”

Copos em EPS ou XPS

Copos de uso único
não recicláveis
(contendo plástico)

Agitador de bebidas
Janela nas caixas de cartão
(embalagens com combinação de
cartão e plástico)

Embalagens em EPS ou XPS
(todas as outras embalagens para
consumidor que não takeway)

Cotonetes

Caixas de leite com
abertura de plástico

Plástico Oxodegradável
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BOAS PRÁTICAS DOS MEMBROS

ELIMINAR PLÁSTICOS DE USO ÚNICO CONSIDERADOS
PROBLEMÁTICOS E/OU DESNECESSÁRIOS

Em 2020, a Sonae, empresa dona dos
supermercados Continente, substituiu a
película que envolve as embalagens dos
iogurtes líquidos da marca Continente.
Todos os sleeves desenvolvidos em PVC
passaram a PET.
Com esta ação foram eliminadas cerca de
50 toneladas de PVC numa categoria que
representa aproximadamente 48 milhões
de garrafas de iogurtes por ano. Isto
para além da influência na indústria dos
iogurtes, que deu origem a outras
alterações de packaging, no sentido da
sua reciclabilidade.

O Lidl foi a primeira empresa de retalho a
eliminar a venda de produtos plásticos
descartáveis, como copos e pratos, em
todas as lojas de Portugal.
Esta ação teve como resultado menos 12,5
milhões de copos e 5 milhões de pratos de
plástico descartável por ano na economia.
Ou seja, uma redução significativa no
consumo de plástico no nosso país.
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BOAS PRÁTICAS DOS MEMBROS

ELIMINAR PLÁSTICOS DE USO ÚNICO CONSIDERADOS
PROBLEMÁTICOS E/OU DESNECESSÁRIOS

A Mercadona eliminou as microesferas de plástico
de todos os produtos de cuidado e higiene pessoal,
que foram substituídos por partículas naturais
(sementes de uva, sementes de kiwi, sal marinho,
sílica, etc.).
O resultado? Em 2019, esta iniciativa permitiu uma
poupança de cerca de 10 quilos de plástico em
Portugal (cerca de 10 toneladas em toda a cadeia:
Espanha e Portugal).

Em 2020, a ProdOut, empresa de
comercialização de produtos em plástico,
retirou 230 toneladas de plástico
problemático para a reciclagem, substituindo por uma solução em rPET.
Até setembro de 2020, já poupou 160
toneladas de matéria prima virgem,
contribuindo assim para a economia
circular.
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META 2

META 1

100% DAS EMBALAGENS
DE PLÁSTICO SÃO
REUTILIZÁVEIS, RECICLÁVEIS
OU COMPOSTÁVEIS

52%

EMBALAGENS
RECICLÁVEIS

Em 2020, em média, 52% das embalagens em plástico colocadas no mercado
pelos membros do PPP eram recicláveis.
Em 2019, esse valor foi idêntico.

Os membros do Pacto Português para os
Plásticos (PPP) comprometem-se, até
2025, a garantir que todas as embalagens de plástico que colocam no
mercado
são
100%
reutilizáveis,
recicláveis ou compostáveis.

META 2

META 3

META 4

META 5

NOVOS
DESAFIOS

PLASTICS PACT
NETWORK

RUMO A
2025

INFORMAÇÃO
ADICIONAL

Este compromisso ambicioso é fundamental para a
concretização de uma verdadeira economia circular
para os plásticos em Portugal, sobretudo, atendendo
ao facto de que os membros colocaram no mercado
nacional mais de 91.520 toneladas de embalagens de
plástico, em 2020.
No que respeita reciclabilidade, em 2019 e 2020,
52% das embalagens de plástico colocadas no
mercado pelos membros são consideradas recicláveis.
A média de embalagens de plástico reutilizáveis
colocadas no mercado pelos nossos membros passou
de 6%, em 2019, para 7%, em 2020. Os valores de
embalagens compostáveis foram, para ambos os anos,
inferiores a 1%.

RECICLABILIDADE
DAS EMBALAGENS
No âmbito do Pacto Português para os Plásticos, a
reciclabilidade das embalagens de plástico corresponde a um indicador exigente, uma vez que é apenas
considerada reciclável a embalagem de
plástico que possa ser reciclada numa lógica
“upcycling”, isto é, que no ﬁnal do processo de
reciclagem o material da embalagem possa
ser utilizado para a mesma aplicação, ou
outra de valor similar. Está, por isso, excluída a
reciclagem que não permita a preservação do valor
original dos materiais, nomeadamente, o fluxo de
plásticos mistos.
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META 1

META 2

OPORTUNIDADE DOS
NOVOS FLUXOS

Atualmente, algumas embalagens não são consideradas “recicláveis”,
no âmbito do PPP, por não existirem fluxos que permitam a sua
triagem, e posterior valorização.
Atualmente, existem 5 fluxos de embalagens de plástico – “PET”,
“PEAD”, “Filme Plástico”, “EPS”, e “Plásticos Mistos”. Os membros do
PPP identificaram dois fluxos prioritários a estabelecer, com vista a
garantir uma maior reciclabilidade e valorização, numa lógica
upcycling, das embalagens de plástico em Portugal: os fluxos para
“Tabuleiros PET” e “PP”.

64%

EMBALAGENS
RECICLÁVEIS, COM
NOVOS FLUXOS
Em 2020, em média, 64% das embalgens em plástico
colocadas no mercado pelos membros do PPP poderiam ser
recicláveis, caso existissem os fluxos “Tabuleiros PET” e “PP”.

META 3

META 4

META 5

NOVOS
DESAFIOS

Os “Tabuleiros PET”, normalmente associados a embalagens
de alimentos, corresponderam a mais de 4 mil toneladas das
embalagens de plástico colocadas no mercado pelos
membros do PPP em 2020, um incremento de mais de 75%
face ao ano anterior. Em termos globais, corresponderam a
5% das embalagens de plástico colocadas no mercados pelos
membros do PPP em 2020.

PLASTICS PACT
NETWORK

RUMO A
2025

INFORMAÇÃO
ADICIONAL

-

O “PP” rígido, normalmente utilizado em embalagens de
produtos de higiene e limpeza, representou um valor superior
a 12 mil toneladas das embalagens de plástico colocadas no
mercado pelos membros do PPP em 2020. Tal, correspondeu
a um incremento de mais do dobro do valor registado em
2019. O “PP” flexível, usualmente utilizado para embalamento de alimentos como massas ou arroz, representou 4,8 mil
toneladas em 2020, um crescimento de 63% face a 2019.
Considerando a totalidade de embalagens de plástico
reportadas pelos membros do PPP, as embalagens em “PP”
representam 21% do total, em 2020.
Atualmente, quer os “Tabuleiros PET”, quer as embalagens
em “PP” estão integradas no fluxo “Plásticos Mistos”,
limitando a possibilidade da sua valorização. A criação dos
dois novos fluxos “Tabuleiros PET” e “PP” permitiria valorizar,
numa lógica de upcycling, em 2020, mais de 16 mil toneladas
de embalagens em plásticos.
Foi realizada uma simulação da integração deste dois novos
fluxos para os anos em análise neste relatório. A criação de
ambos os fluxos permitiria que a taxa de reciclabilidade das
embalagens de plástico fosse de 63%, em 2019, e 64%, em
2020. Face à situação atual, representaria um incremento na
reciclabilidade de cerca de 10 pontos percentuais.
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REUTILIZAÇÃO DE
EMBALAGENS
O Pacto Português para os Plásticos considera como
reutilizável a embalagem que foi desenhada para realizar
um número mínimo de ciclos e/ou rotações num sistema de
reutilização. O conceito de “embalagem reutilizável”, no
âmbito da iniciativa, é mais abrangente do que aquele que
é assumido pela legislação nacional, por assumir, por
exemplo, a possibilidade de não existir um sistema de
depósito envolvido ou das embalagens poderem ser da
responsabilidade exclusiva do consumidor.
A oportunidade de “reutilização de embalagens” poderá
incrementar, de forma significativa, a circularidade do
plástico. Contudo, é essencial criar novos sistemas e
modelos de negócio inovadores que permitam aproveitar
esta oportunidade.
Vários membros do PPP têm vindo a introduzir modelos de
reutilização de embalagem, nomeadamente modelos de
reutilização
Business-to-Business
(B2B)
e
Business-to-Consumer (B2C). Dos 16 membros efetivos
do Pacto Português para os Plásticos que colocam embalagens no mercado, 7 membros indicaram terem implementado, pelo menos um, destes modelos.

7%
Em 2020, em média
7% das embalagens em
plástico colocadas no
mercado pelos membros
do PPP eram

reutilizáveis.
Em 2019, esse valor foi de 6%.

No que toca à inovação na área da reutilização, os dois
membros efetivos que mais embalagens de
plástico colocam no mercado têm ambos em curso
projetos piloto de reutilização, recentes ou em
progresso, para novos produtos ou embalagens.
O Pacto Português para os Plásticos tem promovido a
divulgação de inovações na área da reutilização da
embalagem, tendo realizado vários webinars sobre esta
temática.
Saiba mais através do Canal de Youtube da Associação
Smart Waste Portugal.

https://www.youtube.com/channel/UCx4yNbowLsTvGsuRix5sB_Q

O grupo de trabalho “Novos Modelos de Negócio”,
coordenado pela Nestlé Portugal, tem vindo a promover o
diálogo e trabalho colaborativo, entre os diferentes
membros do PPP, com o objetivo de desenvolver um piloto
colaborativo focado na reutilização de embalagem.
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PRÓXIMOS
PASSOS

7

MEMBROS EFETIVOS
têm implementado,
pelo menos um

SISTEMA DE
REUTILIZAÇÃO

https://www.youtube.com/channel/UCx4yNbowLsTvGsuRix5sB_Q

de embalagens de
plástico.

O Pacto Português para os Plásticos tem vindo a
promover o diálogo com a tutela, nomeadamente
com representantes dos três Ministérios que apoiam a
iniciativa – Ambiente e Ação Climática; Economia e
Transição Digital; e Mar – com vista a demonstrar o
potencial económico e de circularidade da criação
de novos fluxos de triagem de embalagens de
plástico. Os dados reportados pelos membros do PPP
demonstram, e reforçam, a pertinência da criação
destes novos fluxos.
Os diferentes grupos de trabalho da iniciativa irão
focar os seus trabalhos no estudo, e recomendações,
da modelação do Ecovalor (taxas associadas à
gestão de fluxos específicos de resíduos), que
permita incentivar, e premiar, as entidades que
colocam no mercado embalagens recicláveis e
reutilizáveis.
Durante 2022, está prevista a implementação de um
projeto piloto colaborativo para a reutilização de
embalagens, resultante do processo de ideação
desenvolvido no grupo de trabalho “Novos Modelos
de Negócio”.

“

GONÇALO GRANADO
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

“A transformação do material de embalagem constitui um
ponto central na agenda de Sustentabilidade da Nestlé
Portugal. Nesta matéria, a companhia assumiu, em 2018,
o compromisso global de atingir 100% de embalagens
recicláveis ou reutilizáveis e de reduzir em 1/3 a
utilização de plástico virgem até 2025. Em Portugal
estamos a caminhar rápido nessa direção, tendo já mais
de 90% das embalagens prontas a serem recicladas ou
reutilizadas.
Este é um trabalho de inovação constante e de colaboração entre a Nestlé e os seus parceiros de negócio.”
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BOAS PRÁTICAS DOS MEMBROS
BOAS PRÁTICAS DOS MEMBROS

EMBALAGENS DE PLÁSTICO 100% RECICLÁVEIS

Sprite, a bebida da Coca-Cola com sabor a
lima-limão, alterou as garrafas de plástico
PET verde para PET transparente. Uma
garrafa PET transparente pode ser convertida numa nova garrafa seguindo os conceitos
de upcycling, em que uma garrafa PET não
só pode ser reciclada, como também pode
ser convertida numa nova garrafa. As
antigas garrafas PET verdes já eram 100%
recicláveis, tal como todas as restantes
garrafas PET do portefólio da Coca-Cola,
sendo que com esta alteração a empresa fica
mais perto do seu objetivo de alcançar um
sistema circular “bottle-to-bottle”, aumentando a disponibilidade de plástico reciclado
para incorporação em novas garrafas.

A Cerealis, empresa dona das marcas de massa Milaneza
e Nacional (entre outras), utiliza já mais de 90% das
embalagens plásticas recicláveis nos seus produtos e
contribui economicamente para o suporte financeiro das
entidades gestoras da separação e envio para reciclagem
dos resíduos domésticos que são a sua principal fonte de
resíduo plástico.
Internamente a Cerealis efetua a segregação seletiva de
todos os seus resíduos, que envia para operadores
especializados. Tem em implementação medidas de
educação dos consumidores, no sentido de que a correta
separação dos plásticos que colocam no mercado permita
que as entidades competentes dinamizem a sua correta
reciclagem e reincorporação, no sentido da economia
circular do plástico.

A Sociedade Ponto Verde incentiva a
reciclabilidade das embalagens:
Diferenciação das prestações financeiras
(Valores Ponto Verde) das embalagens de
acordo com a sua reciclabilidade, pagas
pelos Embaladores à SPV, através da
adoção de princípios de Design for
Recycling, incentivando a utilização de
materiais ou combinações de materiais que
tornam as embalagens comprovadamente
mais fáceis de reciclar.
É a primeira Entidade Gestora a aplicar
medidas de ecomodulação em Portugal,
desde o início de 2019.
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BOAS PRÁTICAS DOS MEMBROS

EMBALAGENS DE PLÁSTICO REUTILIZÁVEIS

O Pingo Doce foi o primeiro retalhista na Europa a
disponibilizar um sistema de reenchimento de garrafas
de plástico para água.
O conceito, desenvolvido em parceria com a Purify
ECO, permite consumir água filtrada em garrafas
reutilizáveis, feitas em PET. Desta forma reduz-se o
consumo de garrafas de plástico de utilização única o
que evita a produção de cerca de 90 toneladas de
plástico descartável por ano.
A ECO existe em cerca de 140 lojas e as garrafas
(disponíveis nos formatos de 1,5L, 3L e 6L) são
concebidas para manterem as propriedades da água
e para serem recicláveis no final da sua vida útil.

A Unilever FIMA lançou o Cif Ecorefill, que permite
ao consumidor reutilizar a sua embalagem de
spray Cif Cozinha/ Casa de banho.
A nova embalagem permite a redução das
emissões de transporte e utilização de menos 75%
de plástico.
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EMBALAGENS DE PLÁSTICO REUTILIZÁVEIS

O Groupe GM, empresa dedicada à
comercialização de embalagens para
hotelaria, introduziu o doseador Ecosource,
com sistema de recargas embaladas a vácuo
(airless), que é o primeiro doseador cosmético
para hotelaria que garante formulações
isentas de conservantes, suaves para a pele e
adequadas para o meio ambiente, com dupla
certificação Ecolabel, europeia e nórdica.
As recargas são rastreáveis, têm 375ml de
capacidade, são de fácil e rápido manuseamento e contêm apenas 11g de plástico
reciclável, oferecendo uma combinação única
de qualidade, ecologia, inovação e
segurança.

A Codil, empresa industrial de transformação de
plástico, desenvolve e coloca no mercado artigos
que constituem a opção perfeita para a
substituição dos produtos descartáveis.
São aptos para soluções refill e pontos a granel.
Exemplos são os copos de café, pratos, talheres,
marmitas e caixas de cozinha.

A Ernesto São Simão Lda., empresa
industrial de injeção de plástico,
desenvolveu uma gama de copos
reutilizáveis OIKUM, em plástico (PETg),
apresentando ao mercado uma solução
durável e inquebrável.
Transparente, Inquebrável, Reutilizável,
Reciclável em fim de vida...
O copo Oikum apresenta-se como
alternativa “Recartável”, substituindo um
produto descartável por uma solução
reutilizável.
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70% TAXA DE RECICLAGEM
DE EMBALAGENS
DE PLÁSTICO

36%

TAXA DE RECICLAGEM
GLOBAL DE PLÁSTICOS
Em 2019, foram recicladas 36% das embalagens em
plástico colocadas no mercado português. Representou um crescimento de 2 pontos percentuais face ao
ano 2018 (34%).

A terceira meta do Pacto Português para os Plásticos
(PPP) passa por atingir, até 2025, uma taxa de
reciclagem das embalagens de plástico em Portugal
igual, ou superior, a 70%.

META 2
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META 4

META 5
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A taxa de reciclagem considerada no âmbito da iniciativa
é a taxa oficial de reciclagem de embalagens de plástico
reportada pelo Estado Português. Esta taxa inclui todo o
universo de resíduos de embalagens de plástico produzidos quer pelo fluxo urbano, quer pelo fluxo não-urbano.
Saiba mais em https://rea.apambiente.pt.

29%

A gestão dos resíduos de embalagens do fluxo urbano é
assegurada pela recolha seletiva, que resulta da
deposição voluntária destes resíduos nos ecopontos, nos
ecocentros ou através da recolha porta-a-porta, bem como
pela triagem dos resíduos de embalagens que se retiram
através de infraestruturas que recebem resíduos da
recolha indiferenciada. Estes circuitos são assegurados
pelas entidades gestoras, Sociedade Ponto Verde (SPV),
Novo Verde e Electrão, em articulação com os sistemas
multimunicipais e intermunicipais de gestão de resíduos
urbanos (âmbito SIGRE).

em 2019, de todas embalagens de plástico
colocadas no mercado, reportadas ao SIGRE.

TAXA DE RECICLAGEM
UPCYCLING DE
PLÁSTICOS

A gestão dos resíduos de embalagens do fluxo não urbano
é assegurada pelo encaminhamento pelo produtor do
resíduo para operador de gestão licenciado.
A taxa oficial de reciclagem de embalagens de plástico em
Portugal registou, para 2019 (último ano com dados
disponíveis), o valor de 36%, representando um crescimento de 2 pontos percentuais face a 2018, invertendo uma
tendência decrescente que se registava desde 2015.
Em 2019 foram recolhidas para reciclagem um total de
148.502 toneladas de embalagens de plástico, de um total
de 416.960 toneladas de resíduos de embalagem de
plástico gerados.
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RECICLAGEM
UPCYCLING

PLÁSTICOS MISTOS
& UPCYCLING

No âmbito do Pacto Português para os Plásticos,
consideram-se como recicláveis as embalagens cujo
material pode ser reaproveitado para a mesma
aplicação, ou aplicação de valor similar, isto é,
passíveis de ser reciclados numa lógica upcycling
(ver Meta 2). O valor da taxa de reciclagem upcycling
é obtido através da dedução do valor do fluxo
“Plásticos Mistos” do valor triado para reciclagem no
âmbito do SIGRE, e foi reportado pelas três entidades
gestoras responsáveis pelas gestão das embalagens de
plástico em Portugal – Electrão, Novo Verde e
Sociedade Ponto Verde. Veriﬁcou- se, em 2019,
uma taxa de reciclagem upcycling de 29%.

O fluxo “Plásticos Mistos” tem tido um papel fundamental para
a valorização das embalagens de plástico em Portugal. Esta
fração permite, por exemplo, o desenvolvimento de produtos em
“madeira plástica”, como bancos de jardim, passadiços, entre
outros.
Contudo, como o nome “mistos” indica, este tipo de reciclagem
mistura diferentes tipos de plástico, limitando a sua valorização
e dificultando o seu reaproveitamento futuro.
Nesse sentido, no âmbito do Pacto Português para os Plásticos,
é defendido que, sempre que seja possível valorizar um fluxo em
upcycling de forma eficiente e economicamente viável, esse
fluxo deverá ser criado (ver casos dos fluxos “Tabuleiros PET” e
“PP” na secção anterior).
Sempre que a criação de um fluxo não seja eficiente e/ou viável
economicamente, os materiais em questão deverão permanecer
no fluxo “Plásticos Mistos”, garantindo a sua reciclagem e
valorização.
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RECOLHA PARA
RECICLAGEM DE
PLÁSTICOS
Nos últimos 10 anos, a taxa oficial de reciclagem de
embalagens de plástico em Portugal evoluiu de 26% (em
2009) para 36% (em 2019). Esta evolução deve-se a
uma crescente consciencialização dos portugueses e a
uma extensa rede de ecopontos e centros de recolha de
resíduos que permitem a fácil separação de resíduos,
essencial para a sua posterior valorização.
Contudo, para atingirmos a meta de reciclagem de
embalagens de plástico do Pacto Português para os
Plásticos – 70% até 2025 – ou a própria meta imposta
pela União Europeia – 50% até 2025 – é essencial
acelerar o processo de implementação de novas modalidades que permitam uma maior e melhor recolha –
nomeadamente os “Sistemas de Depósito e Retorno” e a
“Recolha Porta-à-Porta”.
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A importância do foco nas garrafas de bebidas, normalmente
produzidas em PET, é demonstrada pelos valores reportados pelos
nossos membros – em 2020 mais de um quarto de todas as
embalagens de plástico colocadas no mercado pelos
membros do PPP eram garrafas PET.

DE RECICLAGEM

40%

NOVOS
DESAFIOS

Diferentes pilotos implementados por membros do PPP demonstram
também a efetividade da “Recolha Porta-a-Porta” para incrementar o volume de embalagens recolhidas para reciclagem.

36%

AUMENTAR A QUANTIDADE
E QUALIDADE DA RECICLAGEM
DE PLÁSTICO
Para além da recolha seletiva, é fundamental garantir que o material
recolhido seja efetivamente triado e, uma vez triado, que é maximizada a valorização desse material, isto é, que o máximo de material
triado é efetivamente reciclado.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Os vários pilotos dos “Sistemas de Depósito e Retorno”, muitos deles levados a cabo por membros do PPP,
e normalmente focados em garrafas de bebidas, têm demonstrado a importância destes sistemas para
incrementar os volumes de recolha e a qualidade do material recolhido para reciclagem.

Para tal, é essencial o apoio ao investimento em melhores infraestruturas, dotadas de tecnologia capaz de realizar o processo de triagem e
reciclagem de embalagens de plástico de forma eficaz e economicamente viável.
Este investimento, para além de permitir uma maior valorização do
material, permitirá garantir a competitividade – em termos de custo e
qualidade – do material reciclado no mercado, essencial para uma
redução do consumo de plástico virgem.
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META 1

IMPOSTO EUROPEU
DE PLÁSTICOS NÃO
RECICLÁVEIS

Em janeiro de 2021, entrou em vigor o Imposto Europeu
sobre Plásticos (“Plastics Own Resource”)1, que aplica
uma taxa de 0,80 euros por quilograma de plástico não
reciclado pelos Estados-Membro da União Europeia.
Esta taxa será uma das fontes de rendimento da União
Europeia para financiar os diferentes programas de
recuperação dos Estados-Membros (Next Generation
EU). Estima-se que este imposto permita arrecadar entre
6 a 8 mil milhões de euros anualmente2.
Esta taxa deverá servir como uma oportunidade para
apostar nas condições que garantam um maior e melhor
reciclagem de plásticos em Portugal.

META 2

META 3

META 4

META 5

PRÓXIMOS
PASSOS
O grupo de trabalho “Reciclagem & 100% Reciclável”,
coordenado pela Veolia Portugal, está a trabalhar no
desenvolviment de um “position paper”, com vista a
apresentar aos membros do PPP, e ao Governo, as
prioridades de investimento da cadeia de valor dos
plásticos nacional para garantir uma maior taxa de
recolha, e uma maior e melhor reciclagem de embalagens de plástico.
Dar-se-á continuidade à monitorização de modelos que
permitam uma maior e melhor reciclagem (e.g. recolha
porta-a-porta; sistema de depósito), nomeadamente
aqueles em implementação pelos membros do PPP,
estudando os sistemas mais eficazes e disseminando
informação.
Em 2022 o Pacto Português para os Plásticos irá promover uma campanha de comunicação nacional com vista a
sensibilizar os jovens para a necessidade de uma maior,
e melhor, reciclagem das embalagens de plástico.

1
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MIGUEL ARANDA DA SILVA
DIRETOR RESÍDUOS

“A distância a que estamos de atingir as metas propostas
para 2025 torna de particular importância o trabalho
desenvolvido no GT Reciclagem & 100% Reciclável, não
só na procura de soluções que permitam rapidamente
aumentar as quantidade recolhidas de embalagens de
plástico, como também, que permitam melhorar qualidade
do plástico reciclado, procurando soluções de upcycling
para os vários tipos de embalagens recolhidas.
Um grupo de trabalho que agrega um leque tão alargado
de participantes no ciclo de vida da embalagem de
plástico tem todas as condições para contribuir
activamente para estes objectivos.”

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources/plastics-own-resource_en

2

https://packagingeurope.com/unpacking-the-eu-plastic-packaging-levy/
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A Intraplás, empresa industrial de transformação de
plásticos, membro de vários consórcios nacionais e
internacionais, com o objectivo de implementar a circularidade, através da incorporação de reciclado oriundo de
embalagens pós-consumo, tem neste momento implementado com sucesso, na cadeia de valor da embalagem em
Poliestireno para iogurte, a incorporação de poliestireno
reciclado quimicamente e também já validada para o
polipropileno reciclado quimicamente.
Estas parcerias foram criadas entre vários fornecedores,
nomeadamente Total, Trinseo e o Cliente Yoplait (General
Mills), em França, estando assim criadas as condições
para a utilização de rPS para aplicações de contacto
alimentar e os produtos já disponíveis no mercado.

Em 2020, a Ecoibéria, empresa industrial dedicada à
reciclagem de PET, realizou um investimento de mais de 6
milhões de euros na área da triagem, nomeadamente em
sistemas ópticos, numa nova linha de lavagem de alta
tecnologia e ecoresponsável, na melhoria dos sistemas de
secagem, trituração e purificação. Estes investimentos
traduziram-se numa melhoria do aproveitamento do
material (yield) e na redução do refugo resultante do
processo de produção do rPET.
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70% TAXA DE RECICLAGEM DE EMBALAGENS
DE PLÁSTICO
A Veolia Portugal, empresa operadora de gestão de
resíduos, incorpora nas suas propostas o aconselhamento e
formação para a implementação de sistemas de separação
na origem (nas instalações do cliente) que contribuam para
melhorar a quantidade e qualidade do material que será
encaminhado para reciclagem.

A Extruplás recicla, recolhe e recupera plásticos mistos e
produz mobiliário urbano a partir destes, em plástico 100%
reciclado, evitando, assim, que estes resíduos tenham como
destino final o aterro. No seu vasto portfolio destacam-se as
mesas e bancos de jardim, passadiços e pavimentos,
espreguiçadeiras e chapéus - de - sol, pontes, estruturas
sobrelevadas. Estes artigos evitam, igualmente, que sejam
utilizados recursos naturais, como a madeira.

Comprometida com a circularidade de
materiais e num modelo de economia circular,
a Delta Cafés continua a apostar na inovação
e, reestrutura o projeto “Rethink” para
“ReciQla".
O objetivo? Recolher e reciclar as cápsulas
Delta Q, com uma participação ativa dos
clientes.
O sistema de reciclagem assenta num modelo
deeconomia circular, que maximiza a
reutilização, desenvolve novos modelos de
negócio e dá uma nova vida a todos os
componentes.
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70% TAXA DE RECICLAGEM DE EMBALAGENS
DE PLÁSTICO
A Euro Separadora tem vindo a apostar na recolha de resíduos de
embalagens de plástico e triagem por tipologia de plástico.
Nesse sentido procede à separação de plástico polietileno de
embalagem em multicolor e cristal, o que tem vindo a significar um
aumento das quantidades de plástico de embalagem a enviar para
reciclagem.

A OVO Solutions criou uma unidade de reciclagem especial, a OVO
Recycling, que tem como objetivo reintroduzir os desperdícios e
produtos rejeitados na própria produção.
O resultado? Ao realizar a retoma dos contentores danificados,
alcançou vantagens ambientais e económicas. Por ano recicla
atualmente mais de 600 toneladas de polietileno, o que equivale a
uma média anual superior a 25.000 contentores.

A Maiambiente apostou no aumento da
quantidade de plástico recolhido. Para o efeito,
não só disponibilizou equipamentos de
deposição adequados e em quantidade
suficiente, privilegiando o porta-a-porta, como
assegurou a recolha e encaminhamento de
resíduos para o destino final adequado.
O resultado? 53.009 fogos antes de 2020, com
a cobertura de 90% do total do concelho assegurado.
O projeto “Ecoponto em Casa” foi distinguido no
Prémio Nacional de Sustentabilidade, recebendo
a Maiambiente, a Menção Honrosa na categoria
Economia Circular."
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11%

INCORPORAÇÃO DE
PLÁSTICO RECICLADO
Em 2020, em média, foram incorporados 11% de
plástico reciclado nas embalagens em plástico
colocadas no mercado, pelos membros do PPP. Em
2019, esse valor tinha sido de 10%.

Uma verdadeira economia circular para os plásticos só é
possível se os plásticos permanecem na economia. Para
tal, é fundamental incorporar o material reciclado nas
novas embalagens produzidas. Os membros do Pacto
Português para os Plásticos comprometeram-se a atingir,
até 2025, uma taxa de incorporação de plástico reciclado
em novas embalagens de, em média, 30%.
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Em 2020, os membros do PPP incorporaram, em média,
11% de plástico reciclado nas embalagens de plástico que
colocaram no mercado. Este valor um ponto percentual
superior ao registado em 2019 (10%).
Tem-se verificado, desde o início da iniciativa, uma aposta
crescente na incorporação de plástico reciclado em novas
embalagens. Hoje em dia, já encontramos no
mercado várias embalagens de plástico de
membros do PPP compostas por 100% plástico
reciclado.

RECICLADO &
CONTACTO ALIMENTAR
A transição para uma economia circular para os plásticos
deve ter sempre por base a saúde e bem-estar da
população. É fundamental garantir a segurança alimentar,
e, por essa razão, a utilização de plástico reciclado para
contacto com alimentos encontra-se altamente controlada
e regulamentada.
O único tipo de plástico reciclado possível para contacto
com alimentos, atualmente, é o rPET, usualmente utilizado
em garrafas de bebidas, mas também em tabuleiros de
alimentos.
Para outros tipos de produtos (i.e. não alimentares),
nomeadamente de limpeza, existe uma maior possibilidade de incorporar outros tipos de polímeros reciclados
(e.g. rPEAD; rPP).
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META 1

OPORTUNIDADES DE
NOVAS TECNOLOGIAS
DE RECICLAGEM
Desenvolvimentos recentes na área da reciclagem química
têm permitido, a nível piloto, testar a reciclagem de outros
tipos de plásticos reciclados, para além do rPET, para
aplicação em embalagens destinadas ao contacto alimentar.
Alguns dos membros do Pacto Português para os Plásticos
estão a testar tecnologias pioneiras, algumas com implementação já à escala comercial. A longo prazo, o desenvolvimento da reciclagem química de plásticos poderá ter um papel
fundamental para garantir uma maior circularidade das
embalagens.

META 2

META 3

META 4

META 5

COMPROMISSO
EUROPEU PARA
MAIOR OFERTA DE
MATERIAL RECICLADO
A Comissão Europeia está a liderar a iniciativa “Circular
Plastics Alliance”, subscrita pela Associação Smart Waste
Portugal e por vários membros do Pacto Português para os
Plásticos, e que tem como objetivo garantir uma oferta de
10 milhões de toneladas de material reciclado na União
Europeia, até 2025. Portugal foi o primeiro Estado-Membro a assinar este compromisso, demonstrando a
liderança do país na transição para uma economia
circular para os plásticos.

PRÓXIMOS
PASSOS
O grupo de trabalho “Incorporação de Plástico Reciclado”, coordenado pela LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, tem vindo
a realizar um levantamento dos principais obstáculos à
incorporação de maior quantidade e melhor qualidade
de plástico reciclado em novas embalagens.
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Este grupo está atualmente focado na monitorização de
indicadores-chave, por forma a avaliar os desenvolvimentos do mercado de plásticos reciclados, e respetiva
regulamentação, com intuito de definir ações concretas
que garantam a qualidade e quantidade de plástico
reciclado necessárias, com vista à sua crescente incorporação em novas embalagens.

“

PATRÍCIA CARVALHO
TÉCNICA SUPERIOR

“A incorporação de plástico reciclado em novas embalagens é o fechar do ciclo do plástico, garantindo que o
plástico se mantém na economia. Conhecer os obstáculos à incorporação do reciclado, definir e monitorizar
indicadores que permitam perceber como se pode
aumentar a incorporação de material reciclado tem sido
o mote deste grupo de trabalho. 10% é um bom começo,
mas há muito trabalho a desenvolver para se atingir e
ultrapassar a meta dos 30%.”
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30% INCORPORAÇÃO, EM MÉDIA, DE PLÁSTICO
RECICLADO EM NOVAS EMBALAGENS DE PLÁSTICO

No âmbito do “Compromisso ALDI Reduzir. Reutilizar.
Reciclar.” a Aldi Portugal definiu um conjunto de
medidas de atuação. Iniciou, por exemplo, a incorporação de plástico reciclado nas embalagens das suas
marcas próprias. Com esta medida, poupa, por ano,
toneladas de plástico e continua a aumentar a
utilização de plástico reciclado.

Em 2020, a Colgate-Palmolive incorporou 100% de
material reciclado nas suas embalagens PET de Ajax
lava tudo.
O resultado? 88 toneladas de plástico reciclado já
incorporado.
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30% INCORPORAÇÃO, EM MÉDIA, DE PLÁSTICO
RECICLADO EM NOVAS EMBALAGENS DE PLÁSTICO
A Evertis tem vindo a investir na incorporação de matérias-primas recicladas, provenientes de plástico pós-consumo, na
produção de novos produtos. Nesse sentido, em 2020, produziu
5700 toneladas de “flakes” (plástico granulado) provenientes
de fardos de garrafas PET e adicionalmente comprou 9 775
toneladas para incorporar no seu produto final.
Em 2020, incorporou 30% de plástico reciclado pós-consumo e
10% de plástico reciclado pós-industrial nos seus produtos.

A Fapil concebeu uma gama de produtos de limpeza com mais
de 20% de plástico marítimo reciclado. Os produtos Ocean.

Uma garrafa de 1,5L feita com material de
mais de 3 garrafas de plástico de 33cl.
Assim é a nova garrafa de água Vitalis com
plástico 100% reciclado, a mais recente
proposta da marca de águas lisas do Super
Bock Group para 2021, que reforça o seu
compromisso na área da Sustentabilidade.
Com esta inovação, a estimativa da empresa
é conseguir evitar, por ano, o uso de mais de
6,3 toneladas de novo plástico.
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BOX 1:

Legislação para a
Circularidade dos Plásticos
O Decreto-Lei 78/2021, de 24 de setembro transpõe, de forma parcial, a denominada Diretiva dos Plásticos de Uso Único
(Diretiva UE 2019/904) para a legislação nacional, contribuindo para acelerar a transição para uma economia circular
para os plásticos em Portugal.
Este novo Decreto-Lei contribui para a concretização das metas do Pacto Português para os Plásticos, por estabelecer:
• A proibição de colocação no mercado de alguns dos itens considerados problemáticos e/ou desnecessários pelos
membros do PPP, contribuindo para a sua eliminação;
• A redução ambiciosa no consumo de recipientes para alimentos e copos para bebidas em plástico – reduzir em 80% o
seu consumo em 2025, face a 2022;
• Incentivos à reutilização das embalagens, nomeadamente no setor da restauração;
• O aumento da reciclagem de garrafas de bebidas em plástico para 77%, até 2025;
• A incorporação de, pelo menos, 25% de plástico reciclado nas novas garrafas de bebidas em plástico,
até 2025;
• Estímulos à comunicação e sensibilização do consumidor para o uso responsável e sustentável das embalagens.
O Pacto Português para os Plásticos continuará a colaborar com os representantes do Governo Português, nomeadamente
com os três ministérios que apoiam institucionalmente a iniciativa – Ministério do Ambiente e Ação Climática; Ministério da
Economia e Transição Digital; e Ministério do Mar – com vista à criação de legislação positiva, que incentive a cadeia de
valor, e o consumidor, a acelerar o processo de transição para uma economia circular para os plásticos em Portugal.
Para este processo tem sido fundamental a presença e participação dos representantes da Agência Portuguesa
do Ambiente (APA) e da Direção-Geral de Atividades Económicas (DGAE) no órgão decisor da iniciativa, o Advisory
Board, permitindo estabelecer a ligação necessária entre a cadeia de valor e a decisão política.
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SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS
CONSUMIDORES PARA O CONSUMO
CIRCULAR DAS EMBALAGENS DE PLÁSTICO

83%

DOS CONSUMIDORES
CONSIDERAM OS PLÁSTICOS
COMO OS MATERIAIS DE
EMBALAGEM QUE TÊM
MAIOR IMPACTE
AMBIENTAL3
A meta 5 do Pacto Português para os Plásticos (PPP), passa por
promover, de forma contínua, a sensibilização e a educação
dos consumidores – atuais e futuros – para um consumo mais
responsável, sustentável e circular das embalagens de plástico.
Num inquérito realizado em 2021 aos membros da iniciativa,
esta foi a meta considerada como a mais prioritária
do Pacto Português para os Plásticos.

META 3

META 4

META 5

NOVOS
DESAFIOS

Num estudo publicado em 2021 pela Sociedade Ponto
Verde (SPV)3, levado a cabo pelo Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa (ambos membros do
PPP), identificou-se que, no universo dos inquiridos
(1.501 pessoas), 83% consideram os plásticos como os
materiais de embalagem que têm o maior impacte
ambiental.
Este resultado demonstra que existe uma visão generalizada do consumidor português de que os plásticos
têm um impacte ambiental negativo. Contudo, o
potencial impacte ambiental dos plásticos, sob a forma
de poluição, resulta de uma utilização linear destes
materiais. A utilização dos plásticos numa lógica
circular, preconizada pelo Pacto Português para os
Plásticos, garante a eliminação da poluição de
plásticos, permitindo continuar a disfrutar dos vários
benefícios que estes materiais têm para a sociedade,
economia, e para o ambiente.
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Para concretizar uma economia circular para os
plásticos, o consumidor possuí um papel central.
Através das suas ações de reutilização e reciclagem, o
consumidor é o fornecedor de embalagem (reutilização)
e materiais (reciclagem) da cadeia de valor.
Para garantir a consciencialização deste papel preponderante que os consumidores têm na economia circular, o
Pacto Português para os Plásticos tem vindo a promover
campanhas de comunicação e sessões de conhecimento,
dirigidas ao público em geral.
Salientar que o consumidor português está já bastante
sensibilizado para o seu papel nesta dinâmica circular –
somos um dos países com taxas de reciclagem mais
elevadas a nível mundial, e com elevada abertura à
utilização de materiais reciclados em embalagens.
Os membros do Pacto Português para os Plásticos têm
vindo a implementar, individualmente, várias campanhas
de sensibilização, que têm contribuído para um papel
cada vez mais ativo e relevante dos consumidores para o
uso mais sustentável e circular das embalagens de
plástico.

3
Práticas, Representações e Atitudes face aos Resíduos e à Reciclagem - Inquérito
Nacional” – promovido pela Sociedade Ponto Verde e elaborado por Luísa Schmidt
et al, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 2021
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CAMPANHA

“VAMOS REINVENTAR
O PLÁSTICO”

68%

dos
consumidores

estariam dispostos
a usar mais
materiais reciclados
em todas as
embalagens3

Entre 2020 e 2021, o Pacto Português para os Plásticos
implementou a campanha “Vamos Reinventar o Plástico”, com
vista à sensibilização dos consumidores para práticas
sustentáveis na utilização das embalagens de plástico.
A campanha foi disseminada pelos canais digitais dos vários
membros da iniciativa. Destaca-se também a disseminação nas
lojas dos membros do setor do retalho, que permitiram uma
grande visibilidade e impacto da campanha, a nível nacional.
A campanha procurou, de forma positiva, estimular comportamentos de consumo baseado numa lógica de circularidade –
“Reduzir”, “Reutilizar” e “Reciclar” foram as mensagens chave
desta ação.
No âmbito da campanha desenvolveu-se também o website do
Pacto Português para os Plásticos, onde se destacam as
publicações da iniciativa e as mais de 200 boas práticas de
circularidade implementadas pelos membros.

3
Práticas, Representações e Atitudes face aos Resíduos e à Reciclagem - Inquérito
Nacional” – promovido pela Sociedade Ponto Verde e elaborado por Luísa Schmidt
et al, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 2021
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O Pacto Português para os Plásticos foi um dos parceiros
da UPTEC – Parque da Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (membro a iniciativa) na organização da
competição Climate Launchpad 2021, em Portugal,
tendo sido jurado da final europeia desta iniciativa.
Liderada pelo EIT Climate-KIC, o Climate Launchpad é a
maior competição de ideias de negócios verdes do
mundo.

O grupo de trabalho “Materiais Alternativos & Análise de
Ciclo de Vida”, coordenado pela Sociedade Ponto Verde,
está a finalizar o desenvolvimento de um guia intitulado
“Porquê o Plástico?”, que visa esclarecer a importância e
benefícios dos plásticos na sociedade moderna, e a forma
de como podemos continuar a usufruir desses benefícios,
incluindo os ambientais, sem criar desafios de sustentabilidade, como a poluição de plástico.

A equipa do Pacto Português para os Plásticos foi
mentora dos diferentes projetos portugueses finalistas
desta competição, apoiando os empreendedores com
ideias inovadoras que permitirão uma maior circularidade em Portugal e no Mundo.

O Pacto Português para os Plásticos irá lançar uma nova
campanha de comunicação em 2022, focada na
reciclagem (ver Meta 3).
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LUÍSA PINHEIRO
ASSESSORA PARA A REGULAÇÃO
& COMPLIANCE

“A participação da Sociedade Ponto Verde em diversos
Grupos de Trabalho, nomeadamente na coordenação do GT
Materiais Alternativos & Análise de Ciclo de Vida, tem sido
particularmente interessante na medida em que tem possibili
tado uma interação permanente com toda a cadeia de valor
do Plástico, tendo vindo a ser exploradas novas abordagens
em termos de materiais alternativos, quer nacionais quer
internacionais, que em muito enriquecem esta iniciativa.”

Será também iniciado, em 2022, um programa nas
escolas, focado na educação dos mais jovens para a
preferência por opções reutilizáveis de embalagem.
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SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS CONSUMIDORES
PARA O CONSUMO CIRCULAR DAS EMBALAGENS DE PLÁSTICO

Em 2019 e 2020 o Electrão realizou diversas
campanhas nacionais de recolha e sensibilização
como a iniciativa "TransforMAR" que desafia as
pessoas a recolherem plásticos para serem transformados em equipamentos e em donativos monetários
para IPSS. Em 2019, no âmbito desta iniciativa foram
recolhidas 2,6 toneladas de plástico nas 15 praias
parceiras.

“Reciclar é a Nossa Praia” é uma iniciativa da Novo
Verde para sensibilizar os portugueses para a
poluição dos mares e oceanos. A campanha iniciada
no verão de 2021, esteve presente em 30 praias de
norte a sul do país, sensibilizando para a deposição
correta dos resíduos, de forma proteger um dos bens
mais essenciais que possuímos, a água, explica a
entidade num comunicado.
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BOAS PRÁTICAS DOS MEMBROS

SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS CONSUMIDORES
PARA O CONSUMO CIRCULAR DAS EMBALAGENS DE PLÁSTICO

A Cascais Ambiente promove a realização anual de
atividades de educação ambiental no âmbito do
Programa de Educação e Sensibilização Ambiental
de Cascais, junto dos estabelecimentos de ensino do
concelho em diversas vertentes da educação ambiental, onde se destaca a temática dos plásticos.
As atividades teórico-práticas são desenvolvidas em
concordância com as metas curriculares, abrangendo desde o ensino pré-escolar até ao ensino
secundário.

Com a campanha HÁ RIO E MAR, HÁ LIXO PARA
TRANSFORMAR, a Lipor está a desenvolver, em
parceria com o IPDJ, um conjunto de iniciativas e
ferramentas que promovem a literacia sobre os
oceanos e a proteção e preservação do mar,
integradas nos sistemas educativos, na informação
aos cidadãos, na capacitação de técnicos ao nível
administrativo e empresarial.
"Há Rio e Mar, Há Lixo para Transformar”, é um
projeto ao abrigo do Programa Ambiente,
Alterações Climáticas e Economia de Baixo
Carbono ʻPrograma Ambienteʼ, do Mecanismo
Financeiro do Espaço Económico Europeu
2014-2021- Small Grants Scheme.
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BOX 2:

A Importância das ONGs

As Organizações Não Governamentais (ONGs) têm um papel fundamental no progresso do Pacto
Português para os Plásticos. Para além de contributo essencial nos diferentes projetos e ações da
iniciativa, estando representadas no Advisory Board, órgão decisor do Pacto Português para os
Plásticos, as ONGs membro têm implementado vários projetos de educação e sensibilização para a
circularidade dos plásticos.
A Quercus, desenvolveu o projeto “Wasteapp”, uma aplicação que promove a correta gestão dos
resíduos, bem como a redução e a reutilização dos mesmos. A Plastic Oceans produz vários conteúdos
educativos para sensibilizar para o problema da poluição de plásticos nos oceanos. A Associação
Portuguesa do Lixo Marinho foi parceiro no projeto "LowPlast - A arte de reduzir o plástico”,
focado em ações de monitorização e sensibilização para reduzir o consumo de plástico de utilização
única. A ZERO associou-se a esta campanha europeia #wechoosereuse, nascida do movimento
#breakfreefromplastic para reverter de forma decisiva o problema da poluição dos plásticos e de outros
materiais descartáveis, promovendo soluções de reutilização ambiciosas. A Zero Waste Lab promove
o projeto REPLAY, focado na recolha e reciclagem criativa de brinquedos.
Estes são alguns dos muitos projetos de ação, sensibilização e educação para o uso circular e sustentável
dos plásticos, promovidos pelas ONGs membro do Pacto Português para os Plásticos.
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NOVOS DESAFIOS
REDUÇÃO DE CONSUMO
DE PLÁSTICO VIRGEM

Em 2020, um estudo sobre poluição de plásticos
nos oceanos, estimou que a principal ação para
reduzir o vazamento de resíduos de plástico para o
oceano passa pela redução substancial do
consumo de plásticos virgens, sendo “essencial
desassociar o crescimento económico do
crescimento de produção de plástico virgem”4.

11

O cumprimento das cinco meta atuais do Pacto
Português para os Plásticos contribui, direta e
indiretamente, para uma redução do
consumo de plásticos virgens, reduzindo a
necessidade de consumo de novos materiais.

do Pacto Português
para os Plásticos
possuem uma meta de
redução de consumo de
plástico virgem até 2025

Onze membros efetivos do Pacto Português para os
Plásticos já assumiram uma meta própria de
redução de plástico virgem até 2025. As metas
assumidas variam entre 15% e 50%, demonstrando
uma ambição reforçada no processo de transição
para uma economia circular para os plásticos.

MEMBROS EFETIVOS

4
PEW Charitable Trusts and SystemIQ. “Breaking the Plastic Wave: A
Comprehensive Assessment of Pathways Towards Stopping Ocean Plastic
Pollution,” 2020.
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PRÓXIMOS
PASSOS
Em 2021, os membros do Pacto Português para
os Plásticos discutiram a possibilidade de incluir
uma meta adicional associada à redução coletiva
de plástico virgem nas embalagens colocadas no
mercado. Esta discussão, liderada pelo grupo de
trabalho “Métricas & Definições”, coordenado
pela Jerónimo Martins, considerou relevante,
nesta fase, a monitorização do consumo de
plástico virgem em todos os momentos de reporte
da iniciativa.

15-50%
REDUÇÃO DE CONSUMO
DE PLÁSTICO VIRGEM

NOVOS
DESAFIOS

PLASTICS PACT
NETWORK

“

RUMO A
2025

INFORMAÇÃO
ADICIONAL

FERNANDO VENTURA
HEAD OF EFFICIENCY AND INNOVATION
ENVIRONMENTAL PROJECTS

“O Pacto Português para os Plásticos tem sido determinante
para acelerar a circularidade deste material. Foi o PPP que
permitiu estabelecer novos canais de comunicação entre
múltiplos intervenientes, o que tem criado condições para que
se concretizem acções para alcançar metas ambiciosas. O Pacto
tem sido absolutamente decisivo como o local de encontro da
ambição coletiva de toda a cadeia de valor do plástico e do
esforço individual de cada um dos membros.”

é o intervalo de valores das metas individuais
assumidos pelos membros efetivos do Pacto
Português para os Plásticos que estabeleceram
uma meta própria de redução de consumo de
plástico virgem.
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BOAS PRÁTICAS DOS MEMBROS

REDUÇÃO DE CONSUMO DE PLÁSTICO VIRGEM

Redução de 20% do uso de plástico nas cápsulas de café
Nescafé Dolce Gusto, obtida através da redução de
espessura do corpo da cápsula em Polipropileno.
Esta melhoria já se encontra implementada nas cápsulas
de café solúvel Nescafé Dolce Gusto (Café au Lait,
Delicatto e Nesquick), sendo que se encontra em progresso a sua implementação para todas as restantes referências. O objetivo é o de poupar 247 toneladas de plástico
por ano.

A Empresa de Cervejas da Madeira, dona das
marcas Brisa, Coral e Atlântida (entre outras), reduziu
a gramagem de todas as suas garrafas PET, apostando na inovação.
O resultado foi a redução de resíduos de plástico de
garrafas e cápsulas PET das marcas de bebidas que
comercializa e distribui.
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META 1

Eliminar Plásticos de Uso Único Problemáticos e/ou Desnecessários

4%
0%

RUMO A
2025

ATUALMENTE

Meta 2025

52%

2020

100% Embalagens de Plástico são Reutilizáveis,
Recicláveis ou Compostáveis

100%

META 3

36%

70%
11%

Meta 2025

2019

70% Taxa de Reciclagem de
Embalagens de Plástico

30% Incorporação, em média, de Plástico Reciclado
em Novas Embalagens de Plástico

META

2020

META 2

META 4

INFORMAÇÃO
ADICIONAL

Meta 2025

2020

30%

Meta 2025
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PLASTICS PACT NETWORK
TRANSIÇÃO GLOBAL PARA UMA
NOVA ECONOMIA DOS PLÁSTICOS

Esta rede é composta, atualmente, por 12 Pactos para os Plásticos, implementados nos diferentes continentes, correspondendo
a mais de 30% do PIB Global. Por esta razão, a Plastics Pact Network tem uma capacidade de induzir a mudança necessária
para a concretização de um planeta sem poluição de plásticos.
Os representantes do Pacto Português para os Plásticos reúnem mensalmente com os representantes da Fundação Ellen
MacArthur, com vista a alinhar estratégias e ação para acelerar a transição para uma economia circular dos plásticos em
Portugal, e para garantir o cumprimentos das metas 2025 da iniciativa.

+30%

DO PIB GLOBAL

Na lógica colaborativa da iniciativa, a equipa do Pacto Português para os Plásticos tem apoiado as organizações locais de
outros países e regiões – da América do Sul à Oceânia – na concretização de Pactos para os Plásticos, partilhando conhecimento e boas práticas, no sentido de contribuir para o sucesso destas iniciativas e, dessa forma, para a concretização da visão
da iniciativa New Plastics Economy.

é coberta pela Plastics Pact Network
Global da Fundação Ellen MacArhtur

National
plastics pact
- Canada
- Chile
- France
- Kenya
- Netherlands
- Poland
- Portugal
- South Africa
- United Kingdom
-United States of America

O Pacto Português para os Plásticos pertence à Plastics Pact
Network Global da Fundação Ellen MacArthur5 da iniciativa New
Plastics Economy da Fundação Ellen MacArthur. A Plastics Pact Network é
uma rede de iniciativas que partilham a mesma visão – a concretização de
uma economia circular para os plásticos, onde os plásticos nunca
se convertem em resíduos ou poluição – definindo objetivos ambiciosos, adaptados ao contexto local, no sentido de concretizar essa visão a nível
global.
5

Regional
- European (EEA)
plastics pact - Australia, New Zealand and

the Pacific Island Nations (ANZPC)

https://ellenmacarthurfoundation.org/the-plastics-pact-network

“

THAÍS VOJVODIC
PLASTICS PACT NETWORK MANAGER

"Enxergamos a publicação do report de progresso anual
do Pacto Português para os Plásticos como um momento
divisor de águas. Decisões baseadas em evidências serão
cruciais para os membros do Pacto atingirem suas metas
ambiciosas até 2025.
Cumprimento a todos os membros pela transparência e à
liderança da Smart Waste Portugal por conduzir o
processo e por passar a utilizar esses dados como aceleradores do progresso futuro.”
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RUMO A 2025

REFORÇAR A COLABORAÇÃO DA CADEIA DE VALOR PARA
GARANTIR O FIM DA POLUIÇÃO DE PLÁSTICO

105
MEMBROS
que aderiram ao Pacto Português
para os Plásticos, provenientes
de vários setores da cadeia de
valor dos plásticos nacional.
O Pacto Português para os Plásticos conta,
atualmente, com 105 membros, de várias áreas e
setores associados à cadeia de valor de plásticos nacional.

Para além dos membros efetivos, isto é, as empresas
responsáveis por produzir, colocar e reciclar as embalagens de plástico, que contribuem diretamente para a
concretização das Metas 2025, o Pacto Português para
os Plásticos conta com diversos membros institucionais,
que apoiam, direta e indiretamente, os membros efetivos
no cumprimento das Metas 2025 da iniciativa.
A transição para uma economia circular para os plásticos,
que garanta um ambiente livre de poluição de plásticos,
nunca poderá ser concretizada por uma empresa só, ou
por um país isoladamente. Daí a importância desta
iniciativa, unindo toda a cadeia de valor nacional com o
objetivo de acelerar a transição para uma economia
circular para os plásticos em Portugal.
E, advém também a importância de pertencer a uma rede
internacional (ver secção anterior), que permite articular
esforços, entre diferentes geografias, para concretizar o
objetivo de eliminar a poluição de plástico, através da
transição para uma economia circular para os plásticos a
nível mundial.

MEMBROS
EFETIVOS
(EMPRESAS)
Matérias-Primas;
Indústria;
Marcas;
Retalho;
Entidades Gestoras;
Operadores de Resíduos;
Recicladores.
43

ÍNDICE

MENSAGEM

METAS E
EVOLUÇÃO

META 1

Membros efetivos e institucionais têm desenvolvido um
esforço colaborativo na procura de soluções que
permitam concretizar uma verdadeira economia circular
para os plásticos em Portugal.
Desde o lançamento da iniciativa, já se realizaram mais
de 40 reuniões dos diferentes grupos de trabalho, que
resultaram em recomendações à tutela, documentos
estratégicos e desenvolvimentos de campanhas de
comunicação e projetos educativos, entre outros.

MEMBROS
INSTITUCIONAIS

META 2
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NETWORK
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Com vista a garantir uma visão global de toda a cadeia
de valor, a iniciativa conta com a Comissão Consultiva,
que junta todas as associações setoriais membro, sendo
atualmente coordenada pela APIP – Associação
Portuguesa da Indústria de Plásticos. Esta Comissão
produz recomendações e apoia na disseminação da
ação e objetivos da iniciativa junto dos diferentes setores
da economia.
O reforço da colaboração intersectorial, ao longo de
toda a cadeia de valor, é essencial para a concretização
das metas 2025. A Smart Waste Portugal, enquanto
coordenadora da iniciativa, dará continuidade ao
processo de integração de novos membros, com vista a
garantir uma mudança sistémica conducente à transição
para uma verdadeira economia circular para os
plásticos em Portugal.

Universidades;
Politécnicos & Centros;
Tecnológicos;
Municípios;
Agências Públicas;
ONGs;
Associações Setoriais.
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A IMPORTÂNCIA DE UMA AGENDA VERDE
PARA REINDUSTRIALIZAÇÃO CIRCULAR

+40%

Desde o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, design de
embalagens circulares, ou sistemas de reciclagem química de
plásticos, são vários os exemplos do dinamismo e liderança dos
membros efetivos do setor industrial.

efetivos do Pacto Português para
os Plásticos pertencem ao Setor
Industrial.

AGENDAS PARA A
REINDUSTRIALIZAÇÃO

DOS MEMBROS

Mais de 40% dos membros efetivos do Pacto Português para
os Plásticos pertencem ao setor industrial, nomeadamente às
áreas de produção de matérias-primas; transformação de
plástico e reciclagem. A iniciativa conta ainda, como
membros institucionais, com várias associações setoriais
ligadas à indústria.
Os membros efetivos do setor industrial têm vindo a
implementar várias inovações, algumas delas disruptivas e
na vanguarda da tecnologia mundial.

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal destina
uma fatia significativa à dinamização de Agendas para a
Industria- lização, representando um total de 558 milhões de
euros. Estas agendas têm o potencial de estimular o crescimento
e inovação na área industrial.
No caso específico do Pacto Português para os Plásticos, estas
agendas serão uma oportunidade única para acelerar a
transição da indústria portuguesa, ligada à cadeia de valor dos
plásticos, para modelos de negócio mais inovadores e
sustentáveis, que permitam atingir as metas 2025 definidas pela
iniciativa.

PLASTICS PACT
NETWORK

RUMO A
2025

INFORMAÇÃO
ADICIONAL

558

MILHÕES DE EUROS

é o valor do Plano de Recuperação
e Resiliência (PRR) destinado às
Agendas para a Reindustrialização

PRÓXIMOS PASSOS
A Smart Waste Portugal, entidade coordenadora do Pacto
Português para os Plásticos, desenvolveu um estudo, em
parceria com a EY- Parthenon e 3Drivers, na qual identifica
as áreas transversais de oportunidade estratégica para o
processo de reindustrialização circular em Portugal.
Dos 8 projetos-âncora identificados em diferentes áreas,
para a concretização das metas 2025 do Pacto Português
para os Plásticos destacam-se os projetos focados no “desenvolvimento de tecnologias para potenciar a reutilização de
embalagens, sistemas two way e/ou reciclagem de embalagens de baixo potencial de reciclagem” e no “desenvolvimento de processos e tecnologias para potenciar a
integração de materiais reciclados nas indústrias transformadoras nacionais”.
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RUMO A 2025

CONHECIMENTO & CIÊNCIA RUMO À CIRCULARIDADE
DOS PLÁSTICOS

+60

PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO
& DESENVOLVIMENTO

implementados pelas Entidades de Ciência
& Tecnologia membros do Pacto Português
para os Plásticos, desde 2018, relacionadas com a temática da circularidade dos
plásticos.

O Pacto Português para os Plásticos conta com 22
entidades do meio cientíﬁco e tecnológico como
membros institucionais da iniciativa, incluindo universidades, politécnicos, laboratórios colaborativos e centros
tecnológicos.

A investigação científica, fundamental e aplicada, é uma componente essencial no processo de transição para uma economia
circular para os plásticos. A aposta nesta área permitirá
ultrapassar algumas das principais barreiras para uma maior
circularidade dos plásticos, e contribuí de forma definitiva para
o desenvolvimento de inovações que aceleram esta transição.

Esta sucinta amostra de projetos demonstra o
potencial do meio científico português na
investigação e inovação para a circularidade dos
plásticos.

Entre alguns dos principais projetos nesta área, destacam-se o
projeto OceanWise, da FCT NOVA – MARE NOVA, com
vista à redução da poluição marinha por plástico EPS (esferovite); o projeto RREDUCE, do INEGI, focado na reutilização e
reciclagem de embalagem farmacêutica utilizando um sistema
circular; o projeto SpraySafe, do Instituto Politécnico de
Bragança, com o objetivo de desenvolvimento de um spray de
revestimento alimentar como alternativa a películas; o projeto
Better Plastics, que tem como co-promotores a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra, a Universidade do Minho e o PIEP, entre outros, visa promover e
desenvolver práticas mais sustentáveis na indústria dos plásticos,
e o projeto PlasticSea, da Universidade do Algarve,
focado na medição dos microplásticos.
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+90

PUBLICAÇÕES
realizadas pelas Entidades de Ciência &
Tecnologia membros do Pacto Português
para os Plásticos, desde 2018, relacionadas com a temática da circularidade
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PRÓXIMOS
PASSOS
No âmbito da Comissão Científica do Pacto Português para
os Plásticos, coordenada pelo MARE-NOVA, que reúne as
várias entidades membro do meio científico, dar-se-á
continuidade à partilha de conhecimento e criação de
pontes para desenvolvimento de projetos conjuntos na área
da circularidade de plásticos.
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RUMO A 2025

AS CIDADES E A ECONOMIA CIRCULAR DOS PLÁSTICOS

+1,5
MILHÕES DE PORTUGUESES
vivem em municípios membro do
Pacto Português para os Plásticos.
O Pacto Português para os Plásticos foi o primeiro
Pacto para os Plásticos da Plastics Pact Network a
integrar os municípios entre os seus membros
institucionais.
Atualmente, a iniciativa conta com 10 municípios como
membros institucionais, sendo eles os municípios de Braga,
Funchal, Guimarães, Lisboa, Mafra, Maia, Porto, Póvoa de
Varzim, Torres Vedras e Valongo.

Os municípios membro do PPP têm sido pioneiros na implementação de ações e estratégias para acelerar a transição para
uma economia circular para os plásticos. O município de Braga
distribuiu, na Semana Europeia de Prevenção de Resíduos,
sacos reutilizáveis nas pastelarias. O município do Funchal
implementou um sistema de recolha de resíduos porta-a-porta.
Através do projeto CARE, o município de Guimarães implementou a utilização de copos reutilizáveis no centro da cidade.
Em Lisboa, existem 11 máquinas de “reverse vending” para
depósito de garrafas, permitindo uma maior e melhor
reciclagem, e 60% da recolha de resíduos é feita pelo sistema
porta-a- porta.
No Porto, a aposta na sensibilização em escolas tem permitido
uma maior educação dos mais novos, e respetivas famílias,
para comportamentos mais circulares e sustentáveis, destacando-se também a participação do município na rede europeia
BIOPLASTIC EUROPE “Historical Cities Against Plastic Waste”.
No âmbito do projeto Mercado+, o município da Póvoa de
Varzim implementou uma máquina de recolha de resíduos junto
ao mercado municipal, que permite aos utilizadores ganhar
pontos para trocar em compras no mercado ou utilizar em
serviços, como a piscina municipal. Em Torres Vedras, nos
festejos do tradicional Carnaval, os copos são reutilizáveis e os
resíduos devidamente encaminhados.

Em Valongo, o projeto Eco-Escolas tem sensibilizado os mais
jovens para o uso responsável dos plásticos.
Estes são apenas alguns exemplos das ações implementadas
pelos vários municípios, que contribuem de forma clara para
os resultados do Pacto Português para os Plásticos.

PRÓXIMOS
PASSOS
No âmbito da iniciativa, dar-se-á continuidade às reuniões com
os municípios, com vista à partilha de aprendizagens e boas
práticas no âmbito da circularidade dos plásticos, entre as
cidades das diferentes regiões de Portugal. Estas reuniões
serão também dinamizadas no sentido de construir uma
estratégia comum entre municípios membro, com vista à
amplificação do impacto das ações colaborativas do Pacto
Português para os Plásticos, como campanhas de comunicação e projetos piloto.
A equipa da Associação Smart Waste Portugal continuará a
desenvolver esforços para incrementar o número de cidades
representadas no Pacto Português para os Plásticos.
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GLOSSÁRIO
SIGRE: Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e Resíduos de Embalagens, atualmente,
compreende três entidades gestoras licenciadas em Portugal para a gestão de embalagens e resíduos
de embalagens, nomeadamente a Sociedade Ponto Verde, Novo Verde e Electrão.
Polímeros: podem ser de origem natural ou sintética, e são formados a partir de pequenas moléculas, os monómeros, que se ligam quimicamente para formar longas cadeias poliméricas, também
designadas por macromoléculas. Enumeramos abaixo os principais polímeros utilizados nas embalagens de plástico.
PET: polietileno tereftalato - é um dos polímeros mais comuns na área de embalagem,
sendo bastante utilizado na produção de garrafas de bebidas.
rPET: corresponde ao PET que foi reciclado, e que é aplicado em novas embalagens,
como garrafas de bebidas, tabuleiros de alimentos e outros.
PP: polipropileno - é um polímero pertencente ao grupo das poliolefinas, frequentemente utilizado na fabricação de embalagens e rótulos.
PS: poliestireno - pode igualmente ser utilizado em embalagens, como por
exemplo, copos de iogurte.
EPS: poliestirenoexpandido-vulgoesferovite,utiliza-seemembalagensparao armazenamento térmico de alimentos e bebidas.
PEAD: polietileno de alta densidade – pode ser utilizado em embalagens para

META 5

NOVOS
DESAFIOS

PLASTICS PACT
NETWORK

O Pacto Português para os Plásticos é uma iniciativa colaborativa liderada pela Associação
Smart Waste Portugal, e que pertence à Global Plastics Pact da Fundação Ellen MacArthur.
O Pacto Português para os Plásticos une diferentes atores da cadeia de valor nacional do
plástico, com uma visão comum e metas ambiciosas para 2025, com o intuito de promover
a transição para uma economia circular para os plásticos em Portugal. Atualmente, a
iniciativa conta com mais de 100 entidades membro, contando também com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, e com o apoio institucional do Ministério
do Ambiente e Ação Climática; Ministério da Economia e Transição Digital; e Ministério do
Mar.
Saiba mais em www.pactoplasticos.pt

ASSOCIAÇÃO SMART WASTE PORTUGAL
A Associação Smart Waste Portugal (ASWP) é uma Associação sem fins lucrativos, criada
em maio de 2015, que tem por objeto criar uma plataforma de âmbito nacional, que
potencie o resíduo como um recurso, atuando em toda a cadeia de valor do Setor, promovendo a Investigação, o Desenvolvimento e a Inovação, potenciando e incentivando a
cooperação entre as diversas entidades, públicas e privadas, nacionais e internacionais. A
Associação conta com mais de 135 associados, de diferentes setores de atividade.
Saiba mais em www.smartwasteportugal.com

PEBD: polietilenodebaixadensidade–normalmenteutilizadoparaaprodução de sacos

DISCLAIMER

PVC: policloreto de vinilo – na área da embalagem pode ser utilizado na produção de
tabuleiros de alimentos, blisters ou rótulos.
Plásticos Oxodegradáveis: materiais de plástico que incluem aditivos que, através da
oxidação, conduzem à fragmentação do material de plástico em microfragmentos ou à sua
decomposição química (Decreto-Lei n.o 78/2021, de 24 de setembro).

INFORMAÇÃO
ADICIONAL

PACTO PORTUGUÊS PARA OS PLÁSTICOS

detergentes, lixívia e produtos de higiene como champôs e gel de banho.
de caixa, sacos do lixo e filmes de embalagem.

RUMO A
2025

Os dados incluídos no Primeiro Relatório de Progresso do Pacto Português para os Plásticos
foram comunicados, voluntariamente, pelos membros da iniciativa, mediante um processo
de reporte individual. Os valores apresentados correspondem à agregação dos valores
individuais. Os valores reportados pelos diferentes membros do Pacto Português para os
Plásticos são da sua exclusiva responsabilidade, não sendo auditados pela Associação
Smart Waste Portugal ou outra entidade terceira.
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MEMBROS EFETIVOS

MEMBROS INSTITUCIONAIS

APOIOS INSTITUCIONAIS
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WWW.PACTOPLASTICOS.PT
facebook.com/pactoplasticos.pt/
instagram.com/pactoplasticos_pt/
https://www.linkedin.com/showcase/36998523
Pacto
Português para os Plásticos

pactoplasticos@smartwasteportugal.com

