
// Quinta-feira // Semanário11 de julho de 2019

www.regiaodeleiria.pt

Marinha Grande
Departamento
das matas nacionais 
instala-se
no concelho Pág.20

Tradições
Milhares de pessoas 
aclamam Rancho
dos Conqueiros 
na Moldova Pág.49

1 euro  (IVA 6% incluído) //  Diretor  Francisco Rebelo dos Santos 
// Diretora-adjunta Patrícia Duarte // Ano LXXXIV // Edição N.º 4295 PORTE 

PAGO

Ourém
Pegadas
dos Dinossáurios 
descobertas
há 25 anos Pág.22

Leiria
CP quer privatizar
parte do edi� cio da estação 
de Leiria. Linha do Oeste 
ignora procura de verão
Pág.8

P
U

B
LI

C
ID

A
D

E

100 Maiores 
e melhores empresas do distrito de Leiria e concelho de Ourém 

 Não perca 
 na próxima 
 edição 

 18/07/2019 
 reserve já 
 o seu exemplar 

Futebol de praia
Jovem da Nazaré 
brilha entre craques 
da seleção
Pág.24

Alcobaça
UNESCO atribui 
título de Cidade 
de Aprendizagem 
Pág.18

 Leiria 

 Aveiro 

 Coimbra  

 Guarda  

 Quatro cidades 
 do Centro lutam 
 pela Capital Europeia 
 da Cultura Pág.6 



28 Região de Leiria — 11 julho, 2019

Conferência // Plásticos e Ambiente

Carlos Ferreira

Será o plástico um mar de proble-
mas para o ambiente? A questão, 
assim colocada, obteve a resposta 
mais unânime dos 10 oradores 
da “Conferência Plásticos e Am-
biente - Parceiros ou Inimigos?”, 
organizada pelo REGIÃO DE LEI-
RIA: depende do destino que lhe 
é dado no final de vida útil.

O conjunto de especialistas 
que na quinta-feira, 4, debateu 
no Museu de Leiria a poluição 
relacionada com os plásticos 

(com destaque nos oceanos), 
concluiu que ganham o estatuto 
de inimigo do ambiente sobretu-
do quando os cidadãos adotam 
comportamentos errados, por 
exemplo ao nível da reciclagem 
e reutilização.

A fileira dos plásticos portu-
guesa é constituída por mil em-
presas, que faturam cinco mil 
milhões de euros por ano (2,4% 
do Produto Interno Bruto) e em-
pregam 24 mil pessoas. A maioria 
(60%) tem menos de 10 colabo-
radores, notando-se uma forte 

presença de organizações familia-
res, num sector instalado sobre-
tudo nas regiões norte e centro, 
incluindo no concelho de Leiria.

“A indústria não é hipócrita. 
Existe um problema associado 
ao plástico, mas o ser humano 
muitas vezes sacode a água do 
capote e atribui a culpa aos ma-
teriais em vez de ajustar os seus 
comportamentos. O plástico é 
um material sustentável, 100% 
reciclável, que pode ter múltiplas 
vidas”, referiu o presidente da As-
sociação Portuguesa da Indústria 
de Plásticos (APIP), Amaro Reis.

O responsável da APIP consi-
dera que se “as alternativas não 
forem fundadas, acontece como 
no caso do ataque ao copo de 
plástico, que é 100% reciclável”. 
“O interior do copo de papel, para 
poder levar líquidos, é revestido 

com uma película de plástico, que 
não pode ser tratada por métodos 
normais de reciclagem. Com as 
condições existentes no nosso 
país vai diretamente para o ater-
ro sanitário”, alertou.

Na opinião de Maria Elvira 
Callapez, investigadora do Cen-
tro Interuniversitário de Histó-
ria das Ciências e da Tecnologia 
(CIUHCT) da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa, 
“não adianta apenas parar ou 
diminuir o uso de plástico e de-
senvolver os seus substitutos. O 
que é realmente necessário é o 
descarte inteligente dos artigos 
de plástico, sendo certo que as 
pressões sociais, as tendências do 
mercado e até as legislações é que 
ditarão o percurso dos plásticos”

Por outro lado, destacou que 
“não podem ser considerados um 

problema ambiental e os consu-
midores que estão preocupados 
com o meio ambiente devem re-
conhecer que funcionam com a 
natureza como como qualquer 
outro material”.

Para a jovem leiriense Helena 
Isabel Rodrigues, especialista em 
questões ambientais, com expe-
riências profissionais ao serviço 
das Nações Unidas – não fazia 
parte do painel de oradores, mas 
o REGIÃO DE LEIRIA não quis 
perder a oportunidade de conhe-
cer a sua opinião - “é necessário 
colocar a discussão sobre os plás-
ticos no âmbito mais alargado 
das alterações climáticas”.

Os plásticos são importantes 
nesta discussão porque “os polí-
meros utilizados atualmente têm 
origem em combustíveis fósseis, 
que são altamente poluentes e 

Sustentabilidade
É preciso mudar comportamentos 
e adotar soluções sustentadas em factos
Ambiente A análise do ciclo de vida dos materiais, o 
desenvolvimento de produto e a disseminação da in-
formação junto da opinião pública são caminhos para 
travar a carga negativa atual dos plásticos
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A “Conferência Plásticos 
e Ambiente - Parceiros ou 
Inimigos?” reuniu um painel de 
10 oradores no Museu de Leiria 
Fotos: Sérgio Claro

uma das causas para as altera-
ções climáticas. António Guter-
res, numa das suas intervenções 
mais recentes, mencionou: é 
preciso taxar a poluição, não as 
pessoas, é preciso deixar de in-
vestir em combustíveis fósseis”, 
explicou.

Na perspetiva do presidente 
da Oikos, Mário Oliveira, “as 
pessoas vivem mergulhadas no 
plástico, dormem com plástico, 
vestem-se com plástico e comem 
plástico – essa é a parte dramá-
tica que não foi sufi cientemente 
explicada”. Mas, concordou, “o 
problema não é o plástico, é o 
Homem e as suas opções”, daí 
que seja “importante informar os 
cidadãos sobre os polímeros, as 
suas vantagens e desvantagens, 
para que possam decidir qual a 
atitude a tomar”.

O presidente da câmara de Lei-
ria, Raul Castro, defendeu que 
“o plástico não é a quintessên-
cia, mas também não deve ser 
diabolizado, como agora está 
tão em voga”, considerando que, 
“como em tudo na vida, estamos 
sobretudo perante uma questão 
de utilização ponderada, cons-
ciente e racional deste material”.
A indústria do plástico tem “um 
impacto estrutural no concelho 
de Leiria” e o seu desenvolvi-
mento corresponde a “uma par-
te muito relevante da história 
recente de Leiria e do seu pro-
cesso de afirmação enquanto 
território de grande dinamismo 
empresarial”, referiu o autarca.

Na perspetiva de Raul Castro, “a 
indústria do plástico e o proces-
so tecnológico que lhe está asso-
ciado teve um efeito de contágio 
na região, dando origem a um 
processo de diversificação in-
dustrial e de especialização tec-
nológica que abriu portas ao mo-
vimento de internacionalização 
das indústrias hoje tão impor-

tante para a economia regional e 
nacional”.
O presidente do município con-
siderou que é preciso “um olhar 
mais aprofundado e ponderado 
sobre esta indústria que nos dias 
de hoje é o bode expiatório da 
má consciência da sociedade de 
consumo”, adiantando que “não 
é o plástico que deve ser ataca-

do, antes devem questionar-se 
os hábitos de consumo desen-
freado que pautam as socieda-
des atuais”.
“Estou certo que esta indústria 
saberá ultrapassar esta onda de 
maledicência e fazer do plástico 
não um inimigo mas antes um 
importante aliado do ambiente”, 
concluiu Raul Castro.

“A opinião pública hoje olha 
para o plástico numa vertente 
quase da sua diabolização e mui-
tas vezes não estudou a fundo 
para perceber por que é que o 
plástico existe e está nas nossas 
vidas e esquece uma vertente 
principal, que é o comportamen-
to do cidadão como parte atuan-
te”, referiu o presidente da Asso-
ciação Portuguesa da Indústria 
de Plásticos (APIP), Amaro Reis.
“Existe de facto um problema, 
que reside, mais do que na utili-
zação, no destino que lhe é dado 
quando se torna resíduo. Aqui 
começa o problema do plástico, 
até lá facilita-nos a vida, porque 
veio democratizar o acesso a 
utensílios e a ferramentas a toda 

a população”, explica Amaro 
Reis.
Por isso, a APIP pretende que “se 
ponha um foco muito grande na 
vertente comportamental” quan-
do se analisa a temática da polui-
ção, porque “é um material mui-
to sustentável do ponto de vista 
económico e ambiental, desde 
que seja bem tratado”.

“Na verdade – destaca o presi-
dente da APIP - os plásticos são 
leves, duráveis, aumentam o 
tempo de vida dos alimentos. Na 
construção civil, na medicina, 
como fonte energética, o plásti-
co é um material multifacetado 
100% reciclável, que pode tornar-
-se em novos produtos várias ve-
zes após a sua reciclagem”.

Sobre nova legislação, a asso-
ciação defende que “os debates 
têm de estar sustentados ao ní-
vel cientí� co e académico, e em 
dados � dedignos, principalmen-
te numa área muito importante: 
análise de ciclo de vida completo 
dos produtos. Só com estas análi-
ses é possível comparar os diver-
sos materiais”.

Autarquia
Utilização 
consciente 
ponderada 
e racional

Associação
Diabolizado 
por quem
não tem toda
a informação

A APIP está a atentar 
juntar os meios acadé-
micos e cientí� cos para 
a ajudarem a criar uma 
etiqueta de e� ciência eco-
lógica para que o cidadão 
possa escolher com base 
nessa vertente. O ataque 
ao plástico tem sido feito 
com alguma leviandade 
quando falamos de alter-
nativas”

O plástico não é a quin-
tessência, mas também 
não deve ser diabolizado, 
como agora está tão em 
voga. Como em tudo na 
vida, estamos sobretudo 
perante uma questão de 
utilização ponderada, 
consciente e racional 
deste material”

PARCEIROS DA CONFERÊNCIA PLÁSTICOS E AMBIENTE:

Patrocínio: Apoio: Apoio institucional:Organização:
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“A produção em massa de produtos de plástico re-
sulta em enormes preocupações ambientais, por 
causa do mau comportamento das pessoas, mas 
digo, com alguma propriedade e alguma seguran-
ça, que o plástico em si é inerte, não faz mal”, refe-
riu Maria Elvira Callapez, investigadora do Centro 
Interuniversitário de História das Ciências e da 
Tecnologia (CIUHCT) da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.
Segundo a investigadora, “o atual estado do co-
nhecimento não permite desenhar um mapa glo-
bal mostrando os diferentes graus de poluição de 
plásticos nos mares e não há evidências científi-
cas suficientes de que a saúde seja afetada por or-
ganismos contaminados por plásticos”.
Para Maria Elvira Callapez, “não podem ser o bode 
expiatório do comportamento humano e das prá-
ticas cívicas dos cidadãos, da sua má educação, 
e nunca vão acabar. Qualquer cenário em que os 
plásticos não desempenhem um papel cada vez 
maior é perfeitamente irrealista”.
“O plástico é um exemplo excecional de engenha-
ria, tem o status único de material indispensável, é 
o material de todos os usos - ninguém pode negar 
isto, mesmo quem é contra o plástico”, adiantou a 
investigadora, que defendeu a criação de “embai-
xadores dos polímeros, para fazerem trabalho no 
terreno, explicando os diferentes aspetos sobre o 
plástico”.

O coordenador do Centro para Ecologia Indus-
trial, da Universidade de Coimbra, Fausto Freire, 
entende que “os plásticos, como os biocombus-
tíveis, não são amigos nem inimigos: podem ser 
uma excelente ou a pior solução do mundo”.
“São a melhor opção quando são efetivamente 
mais amigos do ambiente, e social e economica-
mente interessantes, e a pior solução quando aca-
bam nos oceanos e resultam no problema que te-
mos hoje”. Mas, como outros oradores, destacou 
que “a questão não está nos materiais, mas sim no 
seu ciclo de vida”.
Fausto Freire defende que “a sustentabilidade 
não é uma propriedade dos materiais. Há mate-
riais verdes, mas apenas os pintados de verde. Os 
materiais têm uma pior ou melhor performance 
ambiental dependendo do seu ciclo de vida, que é 
preciso gerir, incluindo nos aspetos sociais e eco-
nómicos.
“A gestão de ciclo de vida dos plásticos, desde a 
extração da matéria prima até ao fim da sua uti-
lização, revela muitas vezes uma performance 
mais interessante que outros materiais, como o vi-
dro. E os produtos biológicos podem não ser alter-
nativos, devido aos seus impactos – por exemplo, 
no caso do óleo de palma depende do tipo de solo 
utilizado”, exemplificou.
Para Fausto Freire é preciso “considerar o ciclo de 
vida completo dos materiais e as soluções de eco-
design, usando cada um para situações em con-
creto”.

“Não endeuso o plástico, como já aqui foi feito [por 
outros conferencistas], mas também não o diabolizo. 
Tento ter um postura de equilíbrio, de ponderação, 
de perceber que temos de conviver com alguns ini-
migos e, obviamente, para nós, o plástico não é um 
amigo. Também não vou dizer que é um inimigo”, 
disse o presidente da Oikos, Mário Oliveira.
Na sua perspetiva, “as pessoas vivem mergulha-
das no plástico, dormem com plástico, vestem-se 
com plástico e comem plástico – essa é a parte dra-
mática que não foi aqui suficientemente explica-
da”, adiantou Mário Oliveira, concordando que “o 
problema não é o plástico, é o Homem e as suas op-
ções”. Por isso, “é importante informar os cidadãos 
sobre os polímeros, as suas vantagens e desvanta-
gens, para que possam decidir qual a atitude a to-
mar”.
O presidente da Oikos citou um estudo da Univer-
sidade do Algarve, segundo o qual foram encontra-
dos microplásticos em salmonetes e mexilhões. No 
caso do peixe, estavam no aparelho digestivo, mas 
os bivalves já o estavam a fixar no organismo, “o 
que significa que há alimentos contaminados com 
microplásticos e não só alimentos, todos nós esta-
mos”.
Por outro lado, destacou, “a nossa relação com os 
resíduos em Portugal é um bocadinho manhosa. 
Arranjamos sempre uma desculpa para não os co-
locar no contentor certo”

O investigador do Polo de Inovação em Engenha-
ria de Polímeros (PIEP), Tomás de Vasconcelos, 
considera que “as proibições, a existirem, têm que 
ser bem justificadas, bem pensadas e bem investi-
gadas, porque algumas podem fazer sentido e ou-
tras não”.
Neste contexto, “é necessário pensar na questão 
da análise do ciclo de vida completo dos mate-
riais, que permite perceber os seus impactos reais 
em cada fase”, e em formas de “tentar evitar ou de 
convencer o consumidor final a não ter práticas 
que levem ao abandono dos resíduos”, que depois 
acabam como poluição nos oceanos.
“O plástico tem um papel fundamental em prati-
camente todos os sectores de atividade, apesar 
de hoje ser muito falado apenas por causa da po-
luição dos oceanos”, nalguns casos mais sustentá-
vel ambientalmente que o vidro, se na reciclagem 
forem ponderados os impactos da energia e do 
transporte.
O investigador do PIEP, que é uma interface entre 
a comunidade científica e o tecido empresarial, 
apontou um estudo elaborado na Dinamarca, se-
gundo o qual um saco de plástico se revelou mais 
sustentável em termos ambientais do que os de 
papel ou algodão, quando analisados os seus ci-
clos de vida completos.
Além de inovações ao nível do desenvolvimento 
de produto e do ecodesign, “é preciso transformar 
produtos em serviços, o que pode ser um dos ca-
minhos para a economia circular”.

Um material que 
nunca vai acabar

Gestão do ciclo de 
vida dos materiais

Conviver com 
alguns inimigos

Proibições bem 
justificadas

O atual estado do conhe-
cimento não permite 
desenhar um mapa 
global mostrando os dife-
rentes graus de poluição 
de plásticos nos mares e 
não há evidências cien-
tíficas suficientes de que 
a saúde seja afetada por 
organismos contamina-
dos por plásticos”

Maria Elvira Callapez
Investigadora do CIUHCT

A gestão de ciclo de vida 
dos plásticos, desde a ex-
tração da matéria prima 
até ao fim da sua utiliza-
ção, revela muitas vezes 
uma performance mais 
interessante que outros 
materiais. E os produtos 
biológicos podem não ser 
alternativos, devido aos 
seus impactos”

Fausto Freire
CEI da Universidade de Coimbra

Em Portugal arranjamos 
sempre uma desculpa 
para amontoar e mandar 
os resíduos para o lado, 
para usarmos os sacos de 
plástico que às vezes dia-
bolizamos para colocar-
mos o lixo e mandarmos 
para onde calhar, à espe-
ra de uma enxurrada que 
os leve para o mar”

Mário Oliveira
Presidente da Oikos

As proibições têm que 
ser bem justificadas, bem 
pensadas e bem investi-
gadas, porque algumas 
podem fazer sentido e 
outras não. É necessário 
pensar na questão da 
análise do ciclo de vida 
completo dos materiais, 
que permite perceber os 
seus impactos”

Tomás de Vasconcelos
Investigador do PIEP
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“Nós não sabemos, enquanto empresa de distribui-
ção, se o plástico é ou não inimigo. O que sabemos 
é que é necessário, como qualquer outro material 
de embalagem”, referiu a responsável pela Área de 
Ambiente do grupo Jerónimo Martins, Teresa Dio-
go, que aposta na ecoe� ciência das embalagens.
“A grande distribuição não vive sem embalagem, 
poderá viver com menos e estamos a fazer muito 
trabalho nesse sentido”, adiantou a responsável do 
grupo, que “olha para a cadeia de valor numa ótica 
de sustentabilidade, que é ambiental, mas também 
é social e económica, porque as empresas existem 
para ter lucro”.
Segundo Teresa Diogo, o objetivo é “promover uma 
ecoe� ciência, desde a extração das matérias pri-
mas até ao consumidor � nal”, independentemente 
do tipo de materiais usados nas embalagens. A po-
luição do ambiente “não é um problema só do plás-
tico, das empresas, dos consumidores, é um proble-
ma de todos”.
“As embalagens são um mal necessário. Têm de 
existir. Às vezes há excessos por causa do marke-
ting, algumas podem ser reutilizadas”, mas a gestão 
tem de ser integrada, “olhando sempre para toda a 
cadeia de valor para conseguir ganhos ambientais”.
Por exemplo, referiu a responsável da Área de Am-
biente do grupo Jerónimo Martins, o plástico tem 
um papel importante no combate ao desperdício 
alimentar”.

Para o diretor Ambiente da Sonae MC, Vítor Mar-
tins, “as pessoas precisam de ser informadas. Es-
tão a ser totalmente desinformadas”, nomeada-
mente através de imagens, porque “também se 
criam e divulgam fake-photos”.
“Todos sabemos que se os países desenvolvidos 
conseguiram chegar ao estádio atual de desenvol-
vimento também é por causa do uso dos plásticos. 
Se os carros gastam menos é porque têm plásticos 
mais leves e se os aviões gastam menos é porque 
têm plásticos mais leves”, exemplificou.
Na sua perspetiva, “os plásticos de origem fóssil 
são recicláveis, mas a verdade é que há dificulda-
de em reciclar, porque a que existe é mecânica, 
que dificilmente não é downgrade (perde valor). 
A nível europeu já se começa a pensar muito na 
reciclagem química, que pode ser mais vantajosa. 
“Atualmente, por ser downgrade a indústria gosta 
pouco de usar o reciclado (agora está a começar 
a usá-lo), porque não consegue chegar ao mesmo 
status que o material virgem. Por isso, a nível eu-
ropeu quase não se usa reciclado”.
“O problema do plástico é no fim de vida, porque a 
natureza não o consegue transformar e é preciso 
educar para a mudança de comportamentos”, re-
feriu Vítor Martins, mostrando-se bastante cético 
em relação aos bioplásticos baseados na produ-
ção agrícola como solução, por causa da escassez 
de solo arável.

A ecoe� ciência 
das embalagens

É necessário 
informar mais

A cadeia de abastecimen-
to de matérias primas é 
que é importante, não o 
material. As coisas não 
mudam de um dia para 
o outro porque são com-
plexas e precisam de 
investimento. A mudança 
não pode defraudar as 
expectativas do consumi-
dor, nem pôr em causa os 
negócios”

Teresa Diogo
Grupo Jerónimo Martins

Os plásticos de origem 
fóssil são recicláveis, 
mas a verdade é que há 
di� culdade em reciclar, 
porque a que existe é me-
cânica, que di� cilmente 
não é downgrade (perde 
valor). A nível europeu já 
se começa a pensar mui-
to na reciclagem química”

Vítor Martins
Diretor de Ambiente da Sonae MC

Máquinas de Injeção 
de Plásticos e Robots

Sensores e Sistema de
Gestão de Qualidade

Controladores de Temperatura
e Refrigeradores de Água

Tapetes 
Transportadores

Moinhos Desumidificadores e 
Sistemas de Alimentação
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de Moldes

Equipamentos . Assistência  técnica

Zona Industrial da Barosa – Petigais - Apartado 574 - 2400-013 Leiria  | T.: +351 244 830 870 | geral@equipack.pt | www.equipack.pt

Unidades de 
Plastificação
Unidades de 
Plastificação

P
U

B
L

IC
ID

A
D

E



32 Região de Leiria — 11 julho, 2019

Região // Conferência // Plásticos e Ambiente

P
U

B
L

IC
ID

A
D

E

“Será que quem põe os cotonetes na sanita vai 
deixar de o fazer com cotonetes de bambu?”, per-
guntou Sílvia Menezes, da área de consumo sus-
tentável da Deco Proteste, explicando que “o pro-
blema é a atitude dos consumidores”.
Na perspetiva de Sílvia Menezes, que destacou o 
facto de “o bambu vir de países asiáticos, com uma 
pegada ecológica tremenda”, a poluição marinha 
“deve ser o mote, mas não um fim e o único objeti-
vo, nem ser apenas sobre a questão do plástico”.
“O plástico é tão mau como qualquer coisa indevi-
damente descartada e de uso único. É preciso au-
mentar o uso de bens reutilizáveis e meter isso na 
cabeça dos consumidores”, adiantou a responsá-
vel, explicando que já “existem sistemas de recar-
ga noutros países e as cadeias alimentares devem 
ser pioneiras no fornecimento a granel de produ-
tos de marca própria”.
Por outro lado, Sílvia Menezes criticou o “excesso 
de embalagens – por exemplo com alhos, cebolas 
ou batatas - em produtos suficientemente resisten-
tes para serem vendidos a granel. É preciso redu-
zir as embalagens excessivas, sejam de plástico, 
cartão ou outros materiais”.
Para a responsável da Deco Proteste, “o plásti-
co, como qualquer outro produto, deve ser usado 
dentro do limite do razoável. Se é inimigo ou não, 
depende. É amigo nalguns casos, como é inimigo 
noutros”.

“O plástico minimiza o consumo energético, faz 
um melhor aproveitamento do recurso água e 
contribui para a diminuição do desperdício ali-
mentar”, destacou o diretor técnico da Associação 
Portuguesa da Indústria de Plásticos (APIP), Nuno 
Aguiar, considerando que “é um dos inimigos das 
alterações climáticas, ajudando a minimizá-las”.
Na sua opinião, “mesmo ao nível da produção é 
preciso ter em conta que grande parte do plástico 
é produzido através de um subproduto da refina-
ção dos combustíveis. A indústria está a utilizar 
algo que seria um passivo ambiental”.
Mas, reconhece, “a poluição marinha e continen-
tal existe, é um problema grave e a indústria está 
preocupada e fará parte da solução”, embora o que 
“existe nos oceanos não seja um problema dos 
plásticos, mas sim do uso final que lhe é dado”.
Quanto às eventuais alternativas, Nuno Aguiar 
considera que “as opões têm de ser tomadas com 
base em dados científicos e não emocionais. É pre-
ciso ser racional, sob pena de se estar a prejudicar 
ainda mais o ambiente do que na situação inicial”.
Para o diretor técnico da APIP é preciso avaliar 
o ciclo de vida completo dos materiais, “proibir 
gestos ou comportamentos inadequados, desde o 
produtor ao consumidor, e encontrar as melhores 
soluções através da investigação científica e ao ní-
vel do ecodesign”.

O problema
das cotonetes

Ajuda a minimizar 
mudanças no 
clima

O plástico é tão mau 
como qualquer coisa in-
devidamente descartada 
e de uso único. É preciso 
aumentar o uso de bens 
reutilizáveis. Já existem 
sistemas de recarga nou-
tros países e as cadeias 
alimentares devem ser 
pioneiras no fornecimen-
to a granel”

Sílvia Menezes
Deco Proteste - Área de consumo 
sustentável

As ações de sensibiliza-
ção são fundamentais 
e devem ser contínuas, 
porque o cidadão é a 
força motriz. Temos de 
saber comunicar o valor 
do plástico. O plástico é 
amigo. Nós ao tomarmos 
atitudes ou gestos incor-
retos é que o tornamos 
inimigo”

Nuno Aguiar
Diretor técnico APIP
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“O plástico polui o ambiente como os outros ma-
teriais se o colocarmos no sítio errado. Polui os 
oceanos, a sopa de plásticos no oceano Pacífico 
existe, é inegável, mas porque aparece lá?”, per-
guntou o presidente da Novo Verde, Ricardo Neto, 
adiantando que “tem existido de facto uma evo-
lução fantástica ao nível da tecnologia e a utiliza-
ção do plástico é inegável para o consumo e para a 
saúde humana”.
Mas, adianta o responsável da sociedade gestora 
de resíduos de embalagens, “há que mudar os há-
bitos de consumo, de deposição e aquilo que faze-
mos com o plástico”, que “é difícil de reciclar e de 
reintroduzir na indústria. Mas se for mais separa-
do nos sistemas municipais por tipo, haverá maio-
res índices de reciclabilidade e melhores desem-
penhos ambientais”, referiu o líder da Novo Verde, 
responsável por 8% da reciclagem nacional de 
embalagens e de 13% no caso concreto das de plás-
tico, que já cumprem as metas.
Os sistemas de separação e recolha seletiva come-
çaram em Portugal em 1996, “mas ainda há muito 
a fazer, porque o lixo geral ainda cresce mais do 
que o reciclado e/ou separado”, referiu Ricardo 
Neto, explicando que “é preciso sensibilizar o ci-
dadão para a separação, e fazer que os sistemas 
municipais, recicladores e a indústria contribuam 
mais para que o plástico tenha uma nova vida”.

Para a jovem leiriense Helena Isabel Rodrigues, 
especialista em questões ambientais, com expe-
riências profissionais ao serviço das Nações Uni-
das, “é necessário colocar a discussão sobre os 
plásticos no âmbito mais alargado das alterações 
climáticas”.
Os plásticos são importantes nesta discussão por-
que “os polímeros utilizados atualmente têm ori-
gem em combustíveis fósseis, que são altamen-
te poluentes e uma das causas para as alterações 
climáticas. António Guterres, numa das suas in-
tervenções mais recentes, mencionou: é preciso 
taxar a poluição, não as pessoas, é preciso deixar 
de investir em combustíveis fósseis”, explicou He-
lena Isabel Rodrigues.
“É também importante mencionar o que diz a 
ciência sobre o plástico. O mais recente relatório 
do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC), feito de forma consensual por 
cientistas de todo o mundo, diz que temos até 12 
anos para reverter o problema das alterações cli-
máticas”, adiantou a jovem, explicando que um 
relatório do grupo de especialistas da ONU sobre 
biodiversidade (IPBES) adianta que “mais de um 
milhão espécies enfrenta risco de extinção”.
A especialista em questões ambientais destacou 
que “os plásticos não são tão inócuos como foi 
mencionado [por outros conferencistas]” e é pre-
ciso investir na reutilização, reciclagem e valori-
zação.

Necessária mais 
recolha seletiva

Origem polémica 
dos polímeros

Há que mudar os hábitos 
de consumo, de deposi-
ção e aquilo que fazemos 
com o plástico, que é 
difícil de reciclar e de 
reintroduzir na indústria. 
Mas se for mais separado 
nos sistemas municipais 
por tipo, haverá maiores 
índices de reciclabilida-
de”

Ricardo Neto
Presidente da Novo Verde

É importante mencionar 
o que diz a ciência. O 
mais recente relatório 
do Painel Intergoverna-
mental sobre Mudanças 
Climáticas, feito de forma 
consensual por cientistas 
de todo o mundo, diz que 
temos até 12 anos para 
reverter o problema das 
alterações climáticas”

Helena Isabel Rodrigues
Especialista em questões ambientais
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O 
sector dos moldes 
apresenta uma forte 
tradição no nosso 
país, com grande 
parte das empresas 

a concentrarem-se na região 
Centro. Em 2017, os fabricantes 
de moldes venderam mais de 
998 M€, com 55% a ser direta-
mente exportado. A região de 
Leiria contabilizava metade do 
total das empresas do sector, 
bem como do número de cola-
boradores e volume de negócios 
do país.

Os mercados europeus são e 
vão continuar a ser o principal 
destino das vendas nacionais, 
ainda que as empresas portu-
guesas olhem com cada vez 
maior interesse para mercados 

Célia Esteves
Diretora de Inovação e I&D, da Yunit 
Consulting

Opinião 
Desafios a 
ultrapassar pelas 
equipas de I&D de 
moldes

alternativos, como os EUA, 
que representa mais de 5% das 
exportações de moldes.

Ao longo dos anos, as 
empresas portuguesas têm 
acrescentado mais valor às 
soluções apresentadas aos seus 
clientes, conseguindo assim 
consolidar o reconhecimento da 
sua competência técnica face a 
concorrentes de países do Leste 
da Europa ou da Ásia.

As equipas técnicas altamen-
te especializadas e qualificadas, 
apesar de sempre insuficientes, 
têm permitido dar resposta aos 
desafios cada vez mais comple-
xos dos clientes. A I&D permite 
às empresas nacionais estar 
na vanguarda dos materiais 
e processos, dominando uma 
parte cada vez maior da cadeia 
de valor.

Como exemplo, alguns dos 
desafios a ultrapassar com 
sucesso pelas equipas de I&D 
das empresas de moldes são: 
especificação do polímero 
que constituirá a consola ou o 
“espelho” do carro ou camião 
do futuro; injeção do polímero 
especificado pelo cliente que 
implica novas estratégias de 
tratamento e novos materiais 
para os moldes; digitalização e 
simulação em materiais ainda 
não reconhecidos pelas ferra-
mentas; especificação do pro-
cesso de injeção e de montagem 
que permite o acabamento e 
produtividade abaixo do limite.

Uma estratégia que já 
demonstrou ser a certa para 
responder ao mercado interna-
cional de elevada qualidade.

Em foco 
Atualidade em debate no Museu de Leiria

O Parlamento Europeu aprovou 
em março a nova lei comuni-
tária que proibirá a venda de 
produtos de plástico de utiliza-
ção única na União Europeia a 
partir de 2021. O estado portu-
guês está a antecipar algumas 
das medidas.

As novas regras proíbem cer-
tos produtos de plástico des-
cartáveis para os quais existem 
alternativas, como pratos, ta-
lheres, cotonetes, palhinhas, 
agitadores para bebidas, varas 
para balões, produtos de plásti-
cos oxodegradáveis e recipien-
tes para alimentos e bebidas de 
poliestireno expandido.

A diretiva estabelece tam-
bém que os Estados-membros 
tomem medidas para alcançar 
uma redução quantitativa de 

outros produtos de plástico de 
utilização única, como recipien-
tes para alimentos e copos de 
plástico para bebidas, incluin-
do as respetivas coberturas e 
tampas.

Os países terão de assegurar 
a recolha seletiva de pelo menos 
90% das garrafas de plástico 
até 2029 — estando prevista 
uma meta vinculativa de, pelo 
menos, 25% de plástico recicla-
do para as garrafas a partir de 
2025 –, e em 2030 todas as gar-
rafas de plástico terão de respei-
tar um objetivo de, pelo menos, 
30% de material reciclado.

Os produtos de plástico des-
cartáveis e as artes de pesca 
abrangidos pela diretiva repre-
sentam cerca de 70% do lixo 
marítimo.

Lei comunitária 
proíbe plásticos 
de utilização única A pausa para café e os momen-

tos que antecederam a tarde de 
‘trabalho’ no Museu de Leiria 
serviram para os participan-
tes e o público – que encheu a 
sala – trocarem ideias sobre as 
apresentações dos 10 oradores. 
Apesar do consenso (quase) ge-
ral de que o problema principal 
está no destino dado ao plástico 
após o seu período de utilida-
de, a verdade é que é evidente a 
necessidade de medidas de ra-
cionalidade na sua utilização, 
como destacaram participantes 
nesta conferência organizada 
pelo REGIÃO DE LEIRIA, que as-
sim contribuiu para responder a 
outra evidência destacada pelos 
oradores: é preciso informar o 
público.
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