
Vamos substituir embalagens e produtos descartáveis por soluções
reutilizáveis

Junte-se ao movimento europeu pela Reutilização!

Escolhemos reutilizar - #WeChooseReuse

Individualmente:

● Escolho  embalagens reutilizáveis e recarregáveis em vez de uso-único,
priorizando produtos e embalagens que sejam duráveis em vez de
descartáveis.

● Escolho apoiar os cafés e restaurantes que defendem a reutilização e
que aceitam copos, recipientes e garrafas reutilizáveis para take-away.

● Prefiro lojas que ofereçam opções a granel  e que permitam que utilize
os meus próprios recipientes e sacos reutilizáveis na compra de
alimentos e outros produtos.

● Ao fazer compras online, dou preferência aos fornecedores que
oferecem opções de embalamento reutilizáveis.



Enquanto ONG:

● Comprometemo-nos a colaborar com os decisores políticos, a todos os
níveis, no desenvolvimento de quadros legislativos que permitam
incentivar os sistemas reutilizáveis.

● Comprometemo-nos a desafiar as empresas, a implementar sistemas
de reutilização e a partilhar exemplos concretos, para acelerar a
generalização destes sistemas.

● Comprometemo-nos a apoiar os consumidores, fornecendo-lhes
informações e ferramentas, para que possam fazer escolhas
informadas.

Exigimos dos decisores políticos, nacionais e da EU, que
priorizem a reutilização

Para que a reutilização se torne o novo normal, os decisores devem:

● Definir metas de reutilização para cada sector, incluindo os transportes,
retalho, restauração e comércio eletrónico.

● Definir modelos harmonizados de embalagens reutilizáveis bem como
sistemas de devolução de depósito de forma a incentivar ganhos de
escala que facilitem a generalização destas soluções.

● Adotar medidas complementares, incluindo proibições direcionadas
para produtos de uso único e incentivos económicos para a aplicação
da reutilização.

● Adotar políticas de contratação pública que deem prioridade à
reutilização em serviços e produtos, para espaços e eventos públicos ou
patrocinados.

Apelamos a produtores, retalhistas, cafés e cadeias de
restaurantes para que escolham reutilização

A fim de disporem de opções de reutilização em todos os sectores, devem:

● Comprometer-se com uma política de redução da pegada de plástico, a



fim de reduzir drasticamente a produção e utilização de plástico de uso
único.

● Revelar publicamente o seu plano de ação e respetiva calendarização,
que permita mostrar resultados mensuráveis e auditáveis até 2023.

● Reinventar sistemas de venda, entrega e takeaway que desincentivem
as embalagens descartáveis; priorizar investimentos significativos em
sistemas reutilizáveis e recarregáveis.

● Colaborar com produtores, retalhistas, governos e ONG para criar
soluções reutilizáveis padronizadas e passíveis de adoção em larga
escala— incluindo o apoio a uma legislação ambiciosa que premeie a
redução dos plásticos e a adoção de sistemas de reutilização e
devolução de depósitos e penalize o uso excessivo de plásticos.

● Evitar falsas soluções, tais como alternativas biodegradáveis e
compostáveis que sejam descartáveis ou de uso único.

● Retirar químicos e materiais perigosos dos seus produtos e optar por
alternativas livres de tóxicos.

Exigimos que as autarquias escolham a reutilização

A fim de permitir que soluções reutilizáveis estejam disponíveis para todos os
cidadãos a nível local, as autoridades públicas devem:

● Promover alternativas locais, respeitadoras do ambiente e reutilizáveis
e implementar incentivos económicos que apoiem e priorizem a
reutilização, tais como sistemas de depósitos de recipientes reutilizáveis
para bebidas e alimentos, ou água da torneira disponível gratuitamente
em espaços públicos.

● Introduzir decretos locais relevantes que proíbam e tributem os itens de
uso único e facilitem a reutilização e a reparação de produtos.

● Adotar políticas de contratação pública que deem prioridade à
reutilização nos serviços e produtos em eventos e instalações geridos
ou patrocinados pela autarquia.

● Emitir comunicações claras e localmente adaptadas, explicando não só
como, mas também por que razão, tais medidas são importantes e
benéficas para a proteção do ambiente e para a criação de empregos
locais.

● Monitorizar e analisar os materiais residuais, para identificar produtos e



materiais que precisem ser redesenhados para permitir a reutilização.

Juntos podemos criar sistemas de reutilização robustos

e tornar possível uma economia verdadeiramente circular.


