
A EUROPA PRODUZ UMA QUANTIDADE 
ENORME DE PLÁSTICO: 
58 MILHÕES DE TONELADAS 
POR ANO

É leve, é barato, está em todo o lado e não conseguimos 
viver sem ele. O plástico é fantástico, mas também tem 
sérias desvantagens. 
Chegou o momento de repensarmos a utilização do plás-
tico e de fazermos algumas perguntas complicadas:

40 %
embalagens 

22 %
bens de uso 

doméstico e de 
consumo

20 %
edifícios  

e construção

A EUROPA PRODUZIU 
25 MILHÕES DE TONELADAS 
DE RESÍDUOS DE PLÁSTICO 

9 %
automóveis 
e camiões

6 %
equipamento elétrico 

e eletrónico 

3 %
agricultura 

31 %
foram para  

aterros

APENAS 
30 %

foram  
reciclados 

Fonte: PlasticsEurope, 2014.

39 %
foram  

incinerados 

•  Como podemos evitar os plásticos descartáveis? 
•  Podemos facilitar a sua reciclagem? 
•  E como podemos impedir que o plástico acabe  

onde não pertence? 

 

As iniciativas da UE, tais como objetivos de reciclagem mais ambi-
ciosos e uma legislação mais eficaz relativa à água potável (redu-
zindo a necessidade de água engarrafada), estão a melhorar 
a situação, mas são necessárias medidas mais rigorosas.

Mais de 60 % dos resíduos de plástico ainda é proveniente das 
embalagens, mas apenas 40 % dessas embalagens são 
recicladas. 
Fontes: PlasticsEurope e Eurostat.

A maior parte da matéria-prima provém de combustíveis 
fósseis. Desta forma, se as tendências de produção atuais se 
mantiverem, até 2050, o plástico pode representar 20 % do 
consumo de petróleo, 15 % das emissões de gases com efeito 
de estufa e poderá vir a existir mais plástico do que 
peixe no mar.
Fonte: PlasticsEurope.

Mudar a forma  
de utilizar o plástico

Ambiente



Abandono de plásticos 
O plástico é bastante resistente, pelo que se acumula na natureza e danifica 
os ecossistemas dos quais dependemos. Nos oceanos, o plástico desfaz-se em 
fragmentos minúsculos, que entram na cadeia alimentar. Os microplásticos 
são consumidos pelo plâncton, que, por sua vez, é consumido pelos peixes, que 
são consumidos por… nós.
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Chegou o momento de alterar a forma de conceber, 
produzir, utilizar e eliminar o plástico. Vamos rein-
ventar o plástico!

A UE tem uma nova estratégia para abordar o ciclo 
de vida global do plástico. O objetivo é torná-lo: 

Além disso, temos de deixar de utilizar plástico nos casos em 
que existam melhores alternativas, bem como garantir que 
o plástico que utilizamos mantém o seu valor económico 
durante tanto tempo quanto possível e que não acabe em 
aterros. 

Muitos destes objetos são embalagens de alimentos e bebidas e a maior parte deles foi concebida para ser utilizada uma só vez 
(«plásticos descartáveis»). Estamos perante um desperdício de recursos preciosos.

Até 2030, todas as embalagens de plástico a circular 
no mercado da UE deverão ser reutilizáveis ou reci-
cláveis. Além de reduzir a pegada de carbono deste setor de 
atividade económica, esta medida vai diminuir os resíduos de 
plástico e o lixo marinho, bem como abrandar a proliferação de 
microplásticos. 

MAIS 
DURADOURO

MAIS FÁCIL  
DE REUTILIZAR 

& RECICLAR

MAIS FÁCIL  
DE RECOLHER

10 dos objetos de plástico  
mais comuns encontrados  
nas praias europeias 
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de bebidas 
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de café 
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Copos 
e tampas 

Balões  
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de balões 

Plásticos 
descartáveis 
representam 

50 %
do lixo  

marinho

Fonte: Baseado no relatório do CCI.

Em 2010,  
cada europeu  

utilizou, em média, 
198 SACOS  

DE PLÁSTICO

Chegou o momento de repensarmos a utilização do plástico



36 kg/pessoa 
de resíduos  
de plástico  
produzidos 

(2014) 

EM 2015  
PORTUGAL  
GEROU
369 751  
TONELADAS 
DE RESÍDUOS 
DE PLÁSTICO 
Fonte: Eurobarómetro.

63 %
separam os resíduos  

para reciclagem

65 %

24 %
evitam os bens  
descartáveis,  

como talheres e copos  
de plástico 

34 %

11 %
evitam a compra  

de produtos com excesso  
de embalagens

24 %

85 %
reduziu a utilização  
de sacos de plástico 

75 %

Que medidas está a tomar em relação aos resíduos de plástico?

Fonte: Eurobarómetro.

43 %
dos resíduos  

de embalagens  
de plástico  

foram reciclados 
(2015)

40 %
dos resíduos  

de embalagens  
de plástico  

foram reciclados 
(2015)

31 kg/pessoa
de resíduos  
de plástico  
produzidos 

(2014) 

considera que as pessoas deveriam 
receber formação sobre como reduzir  

os resíduos de plásticos, um valor  
superior à percentagem da UE de 89 %

Como é que lidaria 
com a problemática  
do plástico?
A maior parte da população 
portuguesa apoia as medidas de 
redução de resíduos de plástico.

Sendo que 91 % da população 
portuguesa se revela preocu-
pada com o impacto ambiental 
do plástico e 77 % está preocu-
pada com o impacto do plástico 
na saúde, as pessoas sentem-se 
motivadas a enfrentar este 
problema. No entanto, o que 
consideram que deveria 
ser feito? 

Fonte: Eurobarómetro.

considera que as autoridades locais 
deveriam disponibilizar mais e melhores 

instalações de recolha de resíduos  
de plástico

considera que os produtos deveriam 
ser concebidos para serem mais 

facilmente reciclados

acha que a indústria e os retalhistas 
deveriam tentar reduzir as embalagens  

de plástico

considera que deveria haver uma 
tributação adicional dos consumidores 
pelos bens de plástico descartáveis, 

como os talheres 

Portugal

Média na UE

Média na UEPortugal

 

99 %

98 %

98 %

98 %

 
 

55 %



#PlasticsStrategy

#CircularEconomy 

https://twitter.com/EU_ENV

https://www.facebook.com/EUEnvironment

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
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