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CONSCIÊNCIA COLETIVA 
(CONSUMO DESCONTROLADO DE PLÁSTICO)
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Em 2017 foram produzidos 1,2 milhões de toneladas de embalagens
em Portugal Continental

35% embalagens 
de plástico

65% outras 

embalagens

Retoma

6 kg/(hab.ano)
14%

Capitação

43 kg/(hab.ano)

PERSU2020+, APA



Imagem das prateleiras de um supermercado com embalagens
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23 Sistemas de Gestão de RU

30 Centrais de Triagem

16 Tratamento Mecânico-Biológico

2 Centrais de Valorização Energética

32 Aterros Sanitários                           

(PERSU2020+, 2018)



RECICLAGEM
REDUZIDA
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Desperdício
Alimentar

Biomassa Plásticos RCD
Matérias-Primas 

Críticas

Planos de ação
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ESTRATÉGIA DE MUDANÇA
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CONSUMO INTELIGENTE
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EM RESUMO:

Consciência coletiva
Reciclagem reduzida

Estratégia de mudança
Consumo inteligente
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Obrigada!

(ais@fct.unl.pt)
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