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OS DESAFIOS PARA O 

PLÁSTICO

Existe circularidade na reciclagem de 

plásticos de embalagem?

A perceção do plástico na opinião 

pública;

O novo quadro regulatório e 

potenciais riscos.



EXISTE CIRCULARIDADE NA RECICLAGEM DE 
PLÁSTICOS DE EMBALAGEM?

4

TAXA DE RETOMA DO 
SISTEMA PONTO 
VERDE

Captação de plásticos através de recolha 
seletiva e indiferenciada:

– Ecopontos, porta-a-porta e 
ecocentros;

– Tratamento Mecânico

Desempenho consolidado, acima da 
meta legal;

Reciclagem de todos os plásticos 
de embalagem;
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E GLOBALMENTE, QUAL O DESEMPENHO DO PAÍS?
Dados do Eurostat Data para 2016 (taxa de Reciclagem das embalagens de plástico - %)

A Comissão Europeia e o 
Eurostat estão a trabalhar em 
novos mecanismos de reporte.

As taxas aplicam-se a todas 
as embalagens de plástico 
(FU+FNU);

Cumprimento legal da meta 
(é de 22,5%);

Existe alguma dificuldade em 
comparar o desempenho dos 
Estados Membros;
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EXISTE CIRCULARIDADE NA RECICLAGEM DE 
PLÁSTICOS DE EMBALAGEM?

• Operamos com recicladores Portugueses e Espanhóis

• Os plásticos reciclados através da Sociedade Ponto Verde têm como destino:

• Novas embalagens de contacto alimentar (PET)

• Fibras de poliéster (PET)

• Novas embalagens de contacto não-alimentar (PE)

• Aplicações para construção civil (PE, EPS)

• Peças injetadas diversas (PE, EPS)

• Madeira plástica (plásticos mistos)

• Tubos e acessórios de tubos para a agricultura (PE)

• Aplicações diversas em sacos (PE)
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Em poucas décadas, os plásticos passaram a estar cada vez 
mais presentes no nosso dia-a-dia, seja por motivos de:

– Conveniência;
– Leveza;
– Durabilidade;
– Segurança;
– Isolamento térmico e acústico.

O que contrasta com o problema ambiental gerado pelo seu 
consumo ou uso indevido:
• O problema dos microplásticos;
• O lixo marinho;
• O desperdício em países sem gestão de resíduos ou  menos 

organizados para a reciclagem;
• Os artigos descartáveis.

A PERCEÇÃO DO PLÁSTICO NA OPINIÃO PÚBLICA
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A VISÃO EUROPEIA PARA OS PLÁSTICOS

OS PLÁSTICOS NO LIXO MARINHO
• Litter, plásticos descartáveis;
• Microplásticos;
• Artes de pesca;
• Oxo-degradáveis.
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DRAFT DE DIRECTIVA | PLÁSTICOS DE USO ÚNICO 
(SUP)
A proposta de Directiva tem como objectivo a redução do impacto dos produtos plásticos de uso único 
no ambiente, particularmente no ambiente marinho e na saúde humana. Destacam-se os principais 
pontos:
• Os artigos alvo de littering passam a ter obrigatoriedade de rotulagem com informação ao 

consumidor sobre o impacto do littering (p.ex. nos copos para bebidas);

• A Directiva abrange todas as embalagens descartáveis que contenham plástico, mesmo que o 
plástico não seja o material dominante; 

• Tampas e cápsulas passam a ter de ficar ligadas à garrafa durante a utilização das mesmas;

• A lista de artigos a proibir a partir de 2021, foi entretanto acrescentada:

• Passa a incluir sacos de plástico muito leves, plásticos com aditivo oxo-degradável e 
embalagens para comida rápida em poliestireno expandido (EPS).
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O QUE É O 
POLIESTIRENO?

E – PS Expandido (EPS)

X – PS Extrudido (XPS)

Aplicações

Reciclagem de Embalagens 
de EPS no Sistema Ponto 
Verde
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O XPS ou Poliestireno extrudido é também uma espuma rígida de poliestireno mas que se 
diferencia do EPS por ser obtida por um processo de extrusão em contínuo e por empregar 
outros gases expansores. A sua única aplicação corrente é como isolamento na construção 
civil, apresentando-se sob a forma de placas coloridas.

O EPS é uma espuma de poliestireno moldada, constituída por um aglomerado de 
pérolas/granulado, que pode ser a solução para placas de isolamento térmico, cofragens ou 
enchimentos na construção civil, para embalagens industrial em eletrodomésticos e produtos 
eletrónicos ou embalagens alimentar como as caixas de peixe.

Existem, no entanto, outros tipos de espumas de poliestireno mas que não são EPS. São eles:

E o Poliestireno papel, também ele uma espuma rígida de poliestireno extrudida, que é 
produzida com uma baixa espessura (2 - 3 mm). A sua aplicação é em bandejas e tabuleiros 
para acondicionar produtos alimentares

Fonte ACEPE - Associação Industrial do Poliestireno Expandido
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O que é o Poliestireno Expandido? (EPS)
O EPS é 98% Ar e 100% Reciclável

Vantagens:

Leve Resistência mecânica Isolamento térmicoVersátil

O agente expansor incha o PS para um volume 
cerca de 50 vezes maior do original. O 
armazenamento é necessário para permitir a 
posterior transformação do EPS. Durante esta 
fase de estabilização, o granulado de EPS 
arrefece o que cria uma depressão no interior 
das células. 

Isolamento acústico
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APLICAÇÕES EMBALAGEM E NÃO EMBALAGEM 
(EPS)

Soluções para a Construção

Soluções de Embalagens

Outras Aplicações
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Reciclagem de Embalagens no Sistema Ponto Verde
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Reciclagem de Embalagens de EPS no Sistema 
Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens 

2018 2017
2018 vs 

2017

EPS 325 297 10%

Flme Plástico 13 129 11 945 10%

PEAD 6 438 6 520 -1%

PET 12 609 12 443 1%

Outros Plásticos 917 643 43%

Plásticos Mistos 27 339 23 905 14%

PLÁSTICO TOTAL 60 758 55 753 9%R
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Caminhos a seguir
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CAMINHOS A SEGUIR NA CONCEPÇÃO E 
COLOCAÇÃO NO MERCADO:

• O que é “ser reciclável”?

• Há embalagens hoje, em que a solução mais sustentável de embalagem, não maximiza 
o valor da reciclagem (ex: embalagens complexas ou laminadas);

• Aplicação dos princípios do Design for Recycling – cada vez maior ligação à eco-
modulação;

• Apoiar as decisões em evidências científicas (ex: ACV);

• Harmonização de algumas regras de concepção e incorporação de reciclado;

• Promoção do consumo responsável (fim de vida da embalagem).
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CAMINHOS A SEGUIR NA GESTÃO DOS RESÍDUOS:
• Comunicação e sensibilização – tornar os actos de cidadania 

ambiental em algo inato;

• Acompanhamento dos parceiros municipais e 
desenvolvimento de campanhas de caracterização de 
resíduos;

• Melhoria do nível de serviço ao consumidor na gestão do 
resíduo (infra-estrutura, frequência recolha, limpeza da 
envolvente, recolha porta-a-porta, PAYT, recolha seletiva 
de bio-resíduos);

• Necessidade de uma recolha seletiva apropriada em portos 
e marinas e locais dedicados à catividade pesqueira como 
lotas ou até mesmo em mercados abastecedores!
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Obrigada!

Paula Norte
Direção de Gestão de Resíduos

paula.norte@pontoverde.pt


