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VISÃO

Economia Circular dos Plásticos em Portugal, 
na qual os plásticos nunca se converterão 
em resíduos nem poluição.
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METAS 



VISÃO

Para se aproximarem desta visão, 
mais de 100 entidades que, hoje, pertencem ao Pacto 
Português para os Plásticos, assumiram cinco metas 
ambiciosas, que se comprometeram a atingir até 2025.



METAS 2025

Garantir que 70%, ou mais, das embalagens 

plásticas são efetivamente recicladas, 
através do aumento da recolha e da 
reciclagem;

Eliminar os plásticos de uso único 

considerados problemáticos 
e/ou desnecessários;

Promover atividades de sensibilização e educação aos consumidores
(atuais e futuros) para a utilização circular dos plásticos.

Garantir que 100% das 
embalagens de plástico são 
reutilizáveis, recicláveis ou 
compostáveis;

Incorporar, em média, 

30% de plástico 
reciclado nas novas 
embalagens de plástico; 
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Métricas & 
Definições

Plásticos de
Uso Único

Reciclagem
& 100% 

Reciclável

Novos 
Modelos de

Negócio

Materiais 
Alternativos &

ACV

Incorporação de 
Plástico

Reciclado

ATIVIDADES – GRUPOS DE TRABALHO



SÉRIE DE 
WEBINARS
dedicados à temática da inovação 
aplicada às embalagens de plástico.

ATIVIDADES – CONHECIMENTO & COMUNICAÇÃO

CAMPANHA DE 
COMUNICAÇÃO
“Vamos Reinventar o Plástico”, focada 
no consumidor.

Entidades Convidadas:



IMPACTO NA COMUNICAÇÃO SOCIAL



BOAS PRÁTICAS

REDUZIR

O LIDL PORTUGAL foi a primeira empresa de retalho a 
eliminar a venda de produtos plásticos descartáveis, como 
copos e pratos, em todas as lojas de Portugal.

O resultado? Menos 12,5 milhões de copos e 5 milhões de 
pratos de plástico descartável por ano na economia. Ou seja, 
uma redução significativa no consumo de plástico no nosso 
país.



BOAS PRÁTICAS

REUTILIZAR

A UNILEVER FIMA lançou o Cif Ecorefill, que permite 
ao consumidor reutilizar a sua embalagem de spray Cif
Cozinha/ Casa de banho.

O resultado? Redução das emissões de transporte e 
utilização de menos 75% de plástico.



BOAS PRÁTICAS

REUTILIZAR
O PINGO DOCE foi o primeiro retalhista na Europa a disponibilizar um sistema 
de reenchimento de garrafas de água nos formatos 1,5 e 3 litros.

Em parceria com a Purify ECO, apostou no conceito "Eco", que permite 
consumir água filtrada em garrafas reutilizáveis, feitas em PET, reduzindo 
assim o consumo de garrafas de plástico de utilização única.

A Eco existe em mais de 130 lojas e as garrafas são concebidas para manterem 
as propriedades da água e para serem facilmente recicláveis no final da sua 
vida útil.

O resultado? Anualmente é evitada a produção de cerca de 90 toneladas de 
plástico descartável.



BOAS PRÁTICAS

RECICLAR
A FAPIL INDÚSTRIA concebeu uma gama de produtos de 
limpeza com mais de 20% de plástico marítimo reciclado. 
Os produtos Ocean.



BOAS PRÁTICAS

RECICLAR
A CASCAIS AMBIENTE, no âmbito da sua Estratégia de Prevenção de 
Produção de Resíduos, encontra-se a promover o Projeto iREC, um projeto 
piloto do sistema de incentivo ao consumidor para a devolução de 
embalagens de bebidas não reutilizáveis.

Este Projeto, que terá a duração de 20 meses, constitui o primeiro sistema 
de incentivo à devolução de garrafas por gamificação, em Portugal.

Encontram-se já em funcionamento 10 máquinas RVM (Reverse Vending
Machine), sendo que no primeiro mês foram recolhidas uma média de 831 
embalagens diárias, correspondendo a cerca de 232 utilizadores e a 1259 
citypoints (pontos salvados para a troca por vales em produtos e serviços).



BOAS PRÁTICAS

REPENSAR
Sprite, o refrigerante com sabor de lima-limão da empresa COCA-
COLA alterou a produção das garrafas PET verde para PET 
transparente.

Uma garrafa PET transparente pode ser convertida numa nova 
garrafa, e é exatamente isso que a Coca-Cola quer alcançar, 
seguindo os verdadeiros conceitos da Economia Circular em que 
uma garrafa de plástico PET não só pode ser reciclada como 
também pode ser convertida numa nova garrafa. As antigas 
garrafas PET verdes também podem ser recicladas, mas são mais 
difíceis de reciclar para novo engarrafamento, o chamado “bottle to 
bottle”.



BOAS PRÁTICAS

Descubra as mais de 200 Boas Práticas dos membros do PPP em:

https://www.pactoplasticos.pt/boasPraticas.html
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