
Trabalhar juntos para plásticos 
mais sustentáveis

Um apelo conjunto para a ação



Circularidade
A indústria europeia do plástico está a trabalhar para melhorar a 
circularidade dos seus 
produtos e, portanto, apoia 
as iniciativas políticas 
da Comissão Europeia, 
incluindo a Estratégia 
Europeia para o Plástico.
A Aliança Circular dos Plásticos 
é uma iniciativa que a Comissão 
Europeia lançou em dezembro  
de 2018. Envolve mais de  
30 organizações intervenientes 
na cadeia de valor do plástico 
que trabalham em conjunto para 
criar as condições que permitirão 
comercializar pelo menos  
10 milhões de toneladas de 
plástico reciclado em 2025.

Lixo marinho
O lixo marinho constitui um desafio global, sendo 
inaceitáveis quaisquer detritos que atinjam os rios 
e os oceanos. Estamos a tomar decisões para evitar 
a acumulação dos resíduos de plástico e o seu 
abandono no ambiente.

Adicionalmente, a nossa indústria participa 
ativamente nas iniciativas globais para prevenir o 
lixo marinho e preservar a fauna e a flora do mar.

RECOMENDAÇÃO DE POLÍTICA 

• Apoio e investimento na melhoria 
da recolha seletiva e da triagem e 
eliminação gradual dos plásticos nos 
aterros sanitários

• Monitorização e garantia da aplicação do 
Pacote Resíduos

RECOMENDAÇÃO DE POLÍTICA

Impulsionar uma cultura de 
meio ambiente limpo com 
o objetivo de atingir metas 
de ausência lixo marinho na 
Europa, através da partilha e a 
aplicação de boas práticas.

Objetivo 
2025

10 
milhões de 
toneladas

Compromissos 
da indústria 

2018

6,4  
milhões de 
toneladas

Utilização de 
plásticos reciclados



Saúde e segurança
A saúde e a segurança em primeiro lugar: antes de um produto de plástico 
chegar aos consumidores, a indústria deve cumprir as regulamentações, de 
base científica, aplicáveis a químicos e produtos. A UE possui o conjunto de 
disposições mais complexas e completas em todo o mundo, relativamente à 
proteção da saúde pública.

A European Plastics Converters 
Association (EuPC) apoia a iniciativa 
Waste Free Oceans na sua missão na 
Europa, Américas e Ásia para recolher e 
reciclar os plásticos do oceano e:
• transformá-los em novos produtos
• aumentar a consciência sobre a 

problemática dos plásticos nos 
oceanos

• modificar os comportamentos que 
conduzem ao lixo nas águas

www.wastefreeoceans.org

 

A perda de granulados de plástico e a sua descarga no meio 
aquático são inaceitáveis.

O programa Operation Clean Sweep® (OCS) está a ser 
implementado em toda a cadeia de valor da indústria 
do plástico, com o objetivo de impedir o abandono de 
granulados no meio aquático.

A PlasticsEurope tornou obrigatória para todos os seus 
membros a subscrição do programa OCS até ao final de 
2019, tornando-se assim a primeira associação comercial 
no mundo a incorporar o OCS como valor fundamental.
www.opcleansweep.eu

As aplicações plásticas 
contribuem para vidas mais 
longas e saudáveis: sacos 
de transfusão de sangue, 
cateteres flexíveis e muitas 
outras tecnologias inovadoras 
que dependem dos materiais 
plásticos. Também são cruciais 
para garantir a segurança 
e o bem-estar na Europa e 
noutros continentes. Os tubos 
de plástico contribuem para 
a prevenção das doenças 
transmitidas pela água, ao 
possibilitar o transporte e a 
distribuição de água limpa.

RECOMENDAÇÕES DE 
POLÍTICA 

• Manter o quadro 
regulatório, baseado 
em critérios científicos 
e de risco, valorizando a 
inovação e o progresso

• Apoiar o conhecimento 
científico das agências 
da UE

• Reiterar o Grupo de 
Consultores Científicos 
Principais da Comissão 
Europeia

http://www.wastefreeoceans.org
http://www.opcleansweep.eu


Alterações climáticas
As alterações climáticas são um desafio global que 
requer uma abordagem sistémica. 
Os plásticos desempenham um 
papel essencial na transição para 
uma economia eficiente em recursos 
e de baixo carbono. A utilização de 
plásticos na maioria das aplicações 
reduz as emissões de CO2.
A embalagem de plástico ajuda a diminuir o 
desperdício alimentar ao proteger e preservar 
os alimentos e as bebidas. As emissões de CO₂ e o consumo de energia podem 
ser reduzidos através de carroçarias mais leves nos automóveis, ao passo que as 
técnicas de isolamento inovadoras para caixilhos de janelas e envolventes de 
edifícios podem reduzir a necessidade de aquecimento ou uso do ar condicionado.

Adicionalmente, as pás das turbinas eólicas e os painéis solares, fabricados 
maioritariamente com materiais plásticos, podem promover uma energia limpa 
e renovável.

As nossas ações para aumentar a circularidade dos plásticos, a eficiência dos 
recursos e a diversificação dos materiais de base (p. ex., de base biológica) vão 
contribuir para a redução da pegada de carbono dos plásticos e do consumo de 
recursos fósseis. 

Esta iniciativa é formada por cerca de 40 empresas 
globais, que se comprometeram com mais de mil 
milhões de dólares considerando o objetivo de investir 
até 1500 milhões nos próximos cinco anos para 
desenvolver, implementar e dimensionar soluções que 
vão minimizar e gerir os resíduos plásticos e promover 
as soluções de pós-utilização. Estas podem ser a 
reciclagem, a reutilização e a reformulação dos plásticos 
para impedir que os resíduos atinjam o ambiente. 
www.endplasticwaste.org

Em conjunto com 75 outras associações de 
plásticos de todo o mundo, a PlasticsEurope 
subscreveu a Declaração Global para combater 
as causas do lixo marinho, no quadro da  
Global Plastics Alliance. Até agora foram 
planeados, estão em curso ou foram 
completados mais de 355 projetos sobre o lixo 
marinho em todo o mundo. Os projetos incluem 
os investimentos em programas de recolha  
de resíduos sólidos e de reciclagem na Ásia,  
em mais contentores de lixo ou numa  
melhor recolha e consciencialização.  
www.marinelittersolutions.com

RECOMENDAÇÃO DE 
POLÍTICA 

Mudança sistémica mediante 
tomada de decisões sobre 
políticas de atuação, no 
âmbito da avaliação do 
ciclo de vida completo.

http://www.endplasticwaste.org
http://www.marinelittersolutions.com


A cadeia de valor circular do plástico

Principais números da 
indústria europeia do plástico*

Mais de   

1,5 
milhões de 

pessoas
A indústria do plástico 
emprega diretamente 

mais de 1,5 milhões de 
pessoas na Europa.

Mais de 

60 000 
empresas

Uma indústria na qual operam 
mais de 60 000 empresas, 
sendo a maior parte PMEs.

Mais de   

30 000   
milhões
A indústria do plástico europeia 
contribuiu com 32 500 milhões 
de euros para a segurança social 
e para as finanças públicas em 
2017.

* Os números incluem produtores de plástico, transformadores de plástico e fabricantes de maquinaria de plástico.
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PlasticsEurope 
 @PlasticsEurope 
 PlasticsEurope 

www.plasticseurope.org

EUMEPS 
 @EUMEPS1 

www.eumeps.org

European Plastics 
Converters (EuPC) 

 @EuPCplastics 
 European Plastics 

Converters | EuPC 
www.plasticsconverters.eu

Petcore Europe 
 @petcoreeurope 
 Petcore Europe 

www.petcore-europe.org

PlasticsEurope Región Ibérica 
 @PlasticsEuropES 
 PlasticsEurope 

www.plasticseurope.org/es

APIP 
 @APIP_Plastico 
 APIP 

www.apip.pt 

COLABORAR

#SP4EU
PLÁSTICOS SUSTENTÁVEIS PARA A EUROPA

Signatários em Portugal

Signatários a nível europeu

Plastics Recyclers Europe  
 @RecyclersEU 
 Plastics Recyclers Europe 

www.plasticsrecyclers.eu

Polyolefin Circular Economy 
Platform (PCEP) 

 @pcepeu 
www.pcep.eu

Styrenics Circular 
Solutions(SCS)  

 @SCS4Circularity 
www.styrenics-circular-
solutions.com

VinylPlus® 
 @VinylPlus_EU 
 VinylPlus® 

www.vinylplus.eu

https://twitter.com/PlasticsEurope
https://www.linkedin.com/company/plasticseurope
https://www.plasticseurope.org/en
https://twitter.com/eumeps1
https://eumeps.org/
https://twitter.com/EuPCplastics
https://www.linkedin.com/company/european-plastics-converters
https://www.linkedin.com/company/european-plastics-converters
https://www.plasticsconverters.eu
https://twitter.com/petcoreeurope
https://www.linkedin.com/company/petcore-europe/
https://www.petcore-europe.org
https://twitter.com/PlasticsEuropES
https://twitter.com/PlasticsEuropES
https://es.linkedin.com/company/plasticseurope
https://www.plasticseurope.org/es
https://twitter.com/APIP_Plastico
https://www.linkedin.com/company/apip/
https://www.apip.pt
https://twitter.com/RecyclersEU
https://www.linkedin.com/company/plastics-recyclers-europe/
http://www.plasticsrecyclers.eu
https://twitter.com/pcepeu
https://www.pcep.eu
http://www.twitter.com/SCS4Circularity
http://www.styrenics-circular-solutions.com
http://www.styrenics-circular-solutions.com
https://twitter.com/VinylPlus_EU
https://www.linkedin.com/company/vinylplus/
https://vinylplus.eu

