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Agenda

• O que é a Economia Circular?

• O resultado do “triálogo” sobre o pacote para a economia circular

• Desafios e futuro do pacote da economia circular.

• A estratégia para os plásticos (17.01.2018)



Economia Circular



A ECONOMIA CIRCULAR É UM CONCEITO 
INOVADOR?

CIRCULAR ECONOMIA LINEAR

Produção 

artesanal 

Revolução 

industrial 

Revolução 

tecnológica 

Globalização 

• Pouca facilidade 

de extração de 

matérias primas

• Reaproveitament

o dos recursos  

• Cadeias de 

abastecimento 

curtas

• Comercio local

• Novos processos 

de produção e 

extração de 

recursos 

• Consumo de 

materiais primas 

massificado

• Cadeias de 

abastecimento e 

transporte 

maiores 

• Expansão do 

comércio

• Integração da 

ciência com 

tecnologia e 

produção

• Novas 

tecnologias na 

produção e no 

fabrico

• Consumo 

excessivo 

• Integração 

económica, 

social, cultural e 

política

• Redução de 

custos dos 

meios de 

transporte e 

comunicação

• Mudança 

climática, 

poluição do ar, 

terra e mar

• Consumo no 

limite 



Atualmente, UM EUROPEU MÉDIO, num ano…

consome 14 toneladas de matérias-primas 

recicla 2 toneladas de resíduos 

gera 5 toneladas resíduos 



ECONOMIA CIRCULAR 

01 Cria oportunidades de negócio

02 Assegura acesso às matérias-primas

03 Prolonga a utilização produtiva dos materiais 
(reutilização e reciclagem)

04 Deve garantir processos de reciclagem de alta 
qualidade

05 Trata subprodutos e resíduos como fontes de 
recursos para novas aplicações 



• Reorganizar e agilizar os fluxos de materiais 

• Prevenir a produção de resíduos

• Maximizar a preparação para reutilização e reciclagem

• Fomentar o consumo de aplicações com incorporação de 

reciclados

• Salvaguardar capacidade industrial no espaço europeu

• Aplicar cada vez mais os conceitos de Eco-Design

• Inovar os modelos de negocio 

• Gerir eficientemente os stocks de matérias primas virgens

SOLUÇÕES POSSÍVEIS



20 ANOS DA SPV: OS NÚMEROS FALAM POR SI

No ano de 2017, a Soc. Ponto Verde encaminhou para reciclagem mais de 340.000 

toneladas de embalagens usadas. Para perceber melhor a enorme dimensão deste

processo, trata-se do equivalente…



Desafios e futuro do pacote 
da economia circular



PACOTE DA COMISSÃO EUROPEIA PARA A 
ECONOMIA CIRCULAR (DEZ. 2015)

Novas Directivas “Resíduos” e “Embalagens”

• Manutenção do princípio do mercado interno conjugado com a 

protecção do ambiente;

• Responsabilidade Alargada do Produtor passa a abranger todas as 

embalagens a partir de 2025;

• Medição do desempenho de reciclagem de acordo com a qualidade 

dos resíduos escoados para reciclagem.

• Clarificação dos limites à deposição em aterro - limite de 10% para os 

resíduos domésticos, até 2035;

• Taxa de reciclagem de resíduos urbanos de 65%, até 2035;



• Taxa de reciclagem de resíduos de embalagens de 

70%, até 2030;

• Prevenção da obsolescência de produtos;

• Introdução de normas de qualidade para as matérias-

primas secundárias ;

PACOTE DA COMISSÃO EUROPEIA PARA A 
ECONOMIA CIRCULAR (DEZ. 2015)



RESULTADO DO TRIÁLOGO (17Dez 2017)

PACOTE DA COMISSÃO EUROPEIA PARA A ECONOMIA 
CIRCULAR (DEZ. 2015)

Metas para os 

materiais*

2025 2030

Meta Global 65% 70%

Plástico 50% 55%

Madeira 25% 30%

Metais Ferrosos 70% 80%

Alumínio 50% 60%

Vidro 70% 75%

Papel/Cartão 75% 85%

* sujeitas a confirmação em comunicado a ser emitido em Jan2018



Estratégia para os 
Plásticos - Visão

Até 2030, a 

capacidade 

de triagem e 

reciclagem 

aumentou 4x 

desde 2015

Até 2030, 

mais de 

metade dos 

resíduos de 

plástico pós-

consumo são 

reciclados

Visão para 

uma 

Economia 

de Plásticos 

Circular

Até 2030, 

todos os 

plásticos são 

ou 

reutilizáveis 

ou facilmente 

recicláveis

A procura 

por plásticos 

reciclados 

aumentou 4x

Especial atenção 

para:

• Plásticos 

descartáveis;

• Lixo marinho;

• Oxo-degradáveis;

• Materiais de pesca 

e acessórios.



#obrigado


