
 

A estratégia da UE: como reduzir os resíduos de
plástico?
 
A União Europeia quer reduzir o desperdício de plástico. Descubra a estratégia do
Parlamento para aumentar a reciclagem e proibir certos tipos de microplásticos e
plásticos descartáveis.
 
Plásticos baratos e duráveis são muito utilizados, mas a sua crescente popularidade tem sido
acompanhada por também uma crescente quantidade de resíduos de plástico e lixo marinho,
que afeta o meio ambiente e a saúde das pessoas.
 
Numa uma tentativa de combater a poluição originada pelos resíduos de materiais plásticos, a
Comissão Europeia propôs uma estratégia europeia para os plásticos bem-acolhida pelo
Parlamento Europeu (PE) numa resolução adotada em setembro de 2018.
 
Reciclagem de plástico
 
 Todos os anos, são gerados cerca de 26 milhões de toneladas de resíduos de plástico na
União Europeia (UE). Menos de 30% são reciclados, enquanto alguns são exportados, com
vista a tratamento, para países fora da UE. O restante vai para aterros, é incinerado ou é
disperso na natureza – incluindo em praias, florestas, rios e mares.
 
Um dos objetivos da estratégia para os plásticos é garantir que até 2030 cada pedaço de uma
embalagem plástica possa ser reutilizado ou reciclado. Além disso, os eurodeputados querem
um mínimo de volume reciclado para alguns produtos de plástico, bem como padrões de
qualidade para plásticos reciclados.
 
Saiba mais sobre as taxas de reciclagem na UE.
 
Microplásticos
 
Os microplásticos são partículas muito pequenas (menos de cinco milímetros) de material
plástico.  São  encontrados  em  quantidades  crescentes  nos  oceanos,  mas  também  na
alimentação  (comida  e  bebida).
 
Os deputados apelaram à proibição de microplásticos intencionalmente adicionados em
cosméticos, produtos de higiene pessoal, detergentes e produtos de limpeza até 2020.
Propuseram, igualmente, normas mais rigorosas para produtos como têxteis, pneumáticos,
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_pt.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180906IPR12112/meps-propose-ways-to-boost-plastics-recycling
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20181212STO21610/residuos-de-plastico-e-reciclagem-na-ue-factos-e-numeros


tintas e pontas de cigarro (beatas), com o objetivo de reduzir a libertação de microplásticos a
partir destes.
 
Leia mais sobre as origens e efeitos dos microplásticos.
 
O plástico descartável
 
A par da estratégia, os legisladores da UE acordaram, em dezembro de 2018, em proibir certos
plásticos de uso único – tais como talheres, pratos e varas de balão – e exigir que as empresas
de  produção  de  embalagem de  mercadorias  contribuíssem para  o  custo  da  limpeza  de
plásticos  descartáveis.
 
A legislação que restringe o consumo dos sacos de plástico leve foi adotada pelo Parlamento
em 2015.
 
Mais sobre esta interdição no nosso artigo: principais factos sobre o plástico nos oceanos.
 
Para saber mais
Em síntese do EPRS (em inglês): “Plásticos numa economia circular” (05-09-2018)

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20181116STO19217/microplasticos-origens-efeitos-e-solucoes-com-video
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20181219IPR22301/parliament-and-council-agree-drastic-cuts-to-plastic-pollution-of-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20181219IPR22301/parliament-and-council-agree-drastic-cuts-to-plastic-pollution-of-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20150424IPR45708/sacos-de-plastico-pe-aprova-novas-regras-sobre-reducao-do-consumo-em-toda-a-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20181005STO15110/plastico-nos-oceanos-os-factos-os-efeitos-e-as-novas-regras-da-ue
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/625163/EPRS_ATA(2018)625163_EN.pdf

