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>85% do plano já executado

Circular Economy Action Plan



Eurobarometer 2017

What do Europeans think about Plastics?
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• Comunicação & Staff Working Document

• Lista de ações UE (39)  maioria 2018/2019

• Medidas recomendadas aos EM

• Campanha para incorporação de material 

reciclado (30 Junho 2018) 

 Estratégia Plásticos adotada 16 Janeiro 2018



UMA VISAO PARA UMA ECONOMIA DOS PLÁSTICOS MAIS 
CIRCULAR

Smart 

Inovativa

Sustentável

A indústria dos plásticos
do futuro



Todas as embalagens plásticas tem de ser reusáveis
ou recicláveis a partir de 2030

Incentivar o mercado para plásticos reciclados

Ações relativas a SUP, microplásticos, plásticos
oxo- degradáveis e revisão da Directiva Port 
Reception Facilities

Strategic Research Innovation Agenda for 
Plastics (2018) 

Mais100 Milhões Euros para I&D para plásticos até
2020 no Programa Horizon 2020

Apoio a iniciativas bilaterais e multilaterais para 
combater poluição marinha e melhorar a gestão de 
resíduos e a transição para uma economia circular



Implementação da Estratégia dos Plásticos : 
Reduzir a Poluição Marinha

• - Ações relativas a microplásticos e plásticos oxo-
degradáveis

• Dossier entregue na Agencia Europeia dos Químicos para uma possível restrição no
âmbito do Regulamento REACH

• - Apresentação of a proposta de revisão da Directiva Port
Reception Facilities

• Inclui medidas para assegurar que os resíduos gerados em navios são
trazidos para terra e geridos apropriadamente.
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Ambito

• Top 10 SUP (43%) + fishing gear (27%) = 70% covered
• Source:

• Convenções marinhas Europeias
• Joint Research Center

Non-plastic
16%

Fishing related
27%

Other 
plastics

7%

SUP top 10 items
43%

Remaining SUP 
items

6%

SUP
50%

Most found marine litter items on 
European beaches



Proportional approach

Ranking Item

1 Drinks bottles, caps and lids

2 Cigarette butts

3 Cotton buds sticks

4 Crisp packets / sweet wrappers

5 Sanitary applications

6 Plastic bags 

7 Cutlery, straws and stirrers

8 Drinks cups and cup lids

9 Balloons and balloon sticks

10 Food containers including fast food packaging



Impactes do lixo marinho

Saúde

Degradação de ecosistemas marinhos (13 bilhões Euros/ano)

Pescas aquacultura (1-5% of total dos rendimentos das frotas) e 
portos/transportes marítimos)

Turismo e comunidades costeiras (>630 milhões euros)



! Não é uma medida contra plásticos

Medidas para promover re-uso, colecta e recupera
ção de:

 Produtos de uso único que são total ou

parcialmente feitos de plástico*, que são principais
contribuintes para lixo marinho

 Equipamentos de pesca feitos total ou

parcialmente de plástico

* definição de plástico – mesma definição de polimero que REACH
com exceção de polimeros natural que não tenham sido
químicamente modificados



Design of products

Extended producer 
responsibility

Separate collection and deposit

Awareness raising measures

Market
restrictions

Criteria for selecting 
measures

Consumption 
reduction

• Alternatives to SUP 
(single use & multi use)

• Effects on 
consumers/producers

• Implementation



 Consumption 

reduction 

Market 

restriction 

Product 

design 

requirement 

Marking 

requirements 

Extended 

producer 

responsibility 

Separate 

collection 

objective 

Awareness 

raising 

measures 

Food containers X    X  X 

Cups for 

beverages 
X    X  X 

Cotton bud 

sticks 
 X      

Cutlery, plates, 

stirrers, straws 
 X      

Sticks for 

balloons 

 

Balloons 

 X      

   X X  X 

Packets & 

wrappers 
    X  X 

Beverage 

containers, their 

caps & lids 

- Beverage 

bottles 

  X  X  X 

  X  X X X 

Tobacco product 

filters 
    X  X 

Sanitary items: 

- Wet wipes 

- Sanitary 

towels 

 

 
  

 

X 

 

X 
 

 

X 

   X   X 

Plastic carrier 

bags 
    X  X 

Fishing gear     X  X 

 



Redução do Consumo

Prevenção

• Redução Significativa do Consumo de produtos on-the-go:

• Caixas comida
• Copos para bebidas

• Avaliação da redução em 6 anos

• Estados Membros escolhem as medidas mais apropriadas
• Objectivos de redução consumo
• Instrumentos económicos
• Promover aumento da disponibilidade de alternativas e.g. 

reusáveis.



Restrições de acesso ao mercado

Prevenção

• Restrições visam conteudo plastico, não o produto
• Só produtos que tenham alternativas disponíveis no mercado: 

• Cotonetes
• Talheres
• Pratos
• Pallhinhas
• Palhetas para café
• Paus para balões

• Design requirement  para garrafas de bebidas - a tampa tem 
de ficar ligada à garrafa durante o uso.



Rotulagem e educação/sensibilização 

Prevenção

• Rotulagem para balões e produtos que são indevidamente 
lancados nos sistemas esgotos:
• Toalhas sanitárias e tampões
• Toalhetes

• Harmonização das regras sobre rotulagem

• Campanhas de educação/sensibilização



Recolha selectiva

Gestão de resíduos 
ducação/sensibiliz

• 90% Recolha selectiva para garrafas de bebidas

Como? Sistemas de Depósito ou Responsabilidade Alargada do 
Produtor

 A partir de  2025 

 Contribui para atingir o objectivo de reciclagem plásticos 55% 

 A partir de 2030

 Contribui para aumentar a procura de matérias primas
secundárias fornecendo plásticos de alta qualidade para 
reciclar



Gestão de resíduos 



Future proofing



Impactos e custos

Reduction of plastics littering > 50% reduction of plastics
littering from top 10 SUP items

Avoid CO2 emissions Eq. 3.4 mn tonnes

Avoid environmental damage Eq. of 23 bn benefit

Savings for consumers ≈ €6.5 bn

Jobs creation ≈ 30 000

Waste management costs ≈ €0.8 bn

Costs business: compliance, 
commercial washing multi-use 
items & refill schemes 

≈ €2.4 bn



Learn more about the Directive on single use plastics and 
fishing gear, about the plastics strategy, and about the 

circular economy

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


