Plataforma para a Circularidade
das Embalagens de Vidro em Portugal

Plataforma Vidro +

O que é a plataforma Vidro+?
O Vidro+ é uma iniciativa colaborativa que tem como objetivo
criar um compromisso entre os diferentes agentes da cadeia
de valor do vidro de embalagem que atuam no mercado
nacional,

incluindo

também

entidades

governamentais,

Universidades e Centros de Investigação, Associações e ONGs,
definindo metas e objetivos ambiciosos para promover o
aumento da taxa de reciclagem do vidro em Portugal.

Visão: “Converter Portugal num país de referência na recolha e
reciclagem

das

embalagens

de

vidro,

bem

como

na

incorporação de vidro reciclado na produção de novas

embalagens”.

O Vidro+ e a iniciativa europeia Close
the Glass Loop
O Vidro+ dá forma ao Plano de Ação português, da iniciativa europeia
promovido FEVE (Federação Europeia do Vidro de Embalagem)
denominada “Close the Glass Loop”, que reúne diferentes organizações
europeias, do ciclo de vida das embalagens de vidro, com o objetivo de
recolher 90% das embalagens de vidro colocadas no mercado, até 2030,
numa resposta pró-ativa às novas metas de reciclagem da UE.
Esta iniciativa teve como parceiros fundadores, doze federações
europeias que representam fabricantes de embalagens de vidro,
embaladores, municípios, entidades gestoras, operadores de gestão de
resíduos, etc., dos diferentes Estados-Membros, unidas com um
objetivo comum, num grande movimento para impulsionar a recolha
de embalagens de vidro usadas "para reciclagem".
Este objetivo europeu, com estratégias de abordagem distintas por
país, de acordo com a sua realidade, é alicerçado pelos Planos de Ação
nacionais. Foram identificados 7 Países prioritários -Reino Unido,
França, Itália, Espanha, Alemanha, Polónia e Portugal, responsáveis por
mais de 80% das embalagens de Vidro ainda são recicladas, na U.E

Porquê a criação da Plataforma?

Porque juntos e organizados podemos conseguir.

•

•

As taxas de reciclagem do
vidro em Portugal são das
mais baixas da Europa.
A cadeia de valor é muito
fragmentada e portanto
a localidade e colaboração
são essenciais. Fabricantes,
embaladores, retalho,
consumidores, entidades
gestoras, sistemas municipais,
unidades de tratamento
de resíduos, recicladores,
universidades e autoridades
governamentais têm que
fazer parte deste esforço.

• O aumento da incorporação
de “casco” é o segundo
fator mais importante
para a descarbonização
do vidro

•

• O vidro de embalagem
é um material
permanente, infinitamente
e 100% reciclável, com
uma circularidade infinita.

Quanto mais vidro reciclado
tivermos, menos areia
e soda necessitaremos de
consumir e mais depressa
atingiremos a neutralidade
carbónica.

•

O vidro é parte constituinte
da industria alimentar
de exportação portuguesa e
deve ser por isso o mais
sustentável possível.

• O vidro de embalagem
já é o material mais
reciclado e mais circular.

Porque os riscos de não fazermos são eminentes
A legislação na UE é altamente exigente no que toca à
circularidade dos materiais de embalagem, assim como nas
taxas de reciclagem e incorporação no vidro de embalagem.
Um produto de exportação português em vidro eleva o seu
valor, e por isso, terá, rapidamente de ser mais verde e com
menos pegada carbónica.
Não atingir as metas definidas pela EU terá penalizações
pesadas para todos.
Em 2025 teremos que reciclar cerca de 70% e em 2030 cerca
de 75%.
Não fazer este caminho afetará diretamente a competitividade
das empresas alimentares portuguesas exportadoras.
Sem fazer este caminho a própria circularidade europeia dos
materiais de embalagem estará em risco.

Organização

•

•

•

•

A organização pretende-se o mais colaborativa possível,
com o devido pragmatismo para cumprir os objetivos em
causa.
É composta por membros efetivos e institucionais,
representantes de toda a cadeia de valor, com a
coordenação da Associação Smart Waste Portugal,
entidade capaz de potenciar este género de propósitos.
O Advisory Board é o órgão que controla o progresso da
iniciativa. A Comissão Científica é um orgão consultivo que
é responsável pela qualidade científica dos deliverables
apresentados… A Comissão Consultiva é um órgão
consultivo composto por associações setoriais, que
acompanha os resultados da Plataforma Vidro+
Os grupos de trabalho, são criados com o objetivo de
alcançar os resultados da iniciativa, com a garantia
científica e pratica, de que vamos dar uma vida ainda mais
circular, para a embalagem de vidro em Portugal.
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Organização

Desafios e Objetivos

Desafios
1.

Prevenir ou reduzir o impacto das embalagens de vidro e dos seus
resíduos no ambiente;

2.

Garantir o funcionamento do mercado interno, com um equilíbrio
nas vertentes económica e ambiental;

3.

Dar especial enfoque nas recolhas de Vidro do canal HORECA;

4. Captar o potencial de Vidro ainda existente nos SGRU’s (Sistemas de
Gestão de Resíduos Urbanos), associado aos Lares dos consumidores;
5.

Apostar fortemente na melhoria do desempenho do SIGRE, com a
combinação de diversas medidas específicas, apoiadas financeiramente
pelos stakeholders com responsabilidade no processo, assim como

pelo empenho dos SGRU’s e de toda a cadeia de valor;
6. Promover atividades de sensibilização e educação, tanto ao nível
do canal HoreCa e dos retalhistas, como dos consumidores, para o
aumento da reciclagem com qualidade, deste material de
embalagem;

7. Maximizar a incorporação de vidro reciclado na produção de
novas embalagens.

OBJETIVO: Com os desafios referidos e em linha com a visão do Vidro + é definido o objetivo de “Recolha de
90% das embalagens de vidro colocadas no mercado, para reciclagem, até 2030”.

Áreas de intervenção
e grupos de trabalho

Grupos de trabalho previstos

1.

Roadmap 2030

2. Canal HORECA
3. Municípios / SGRU’s
4. Sensibilização do consumidor

5. Inovação e desenvolvimento
dos processos de reciclagem

Projetos/Debates piloto já realizados e em curso?

1.

HORECA – Baldeamento assistido - (SPV, AIVE, RESINORTE, LIPOR,
TRATOLIXO e ALGAR)

2. Digitalização dos Vidrões – Cascais (em estudo)
3. Participação no 90 Minutes to Close the Loop (31/03/2022)
4. Participação

no

#FutureMadeClear,

#FutureMadeClear

|

Can glass recyclability be a brand asset? Promovido no LinkedIn da
FEVE (28/04/2022)

Quem são já os membros
do Vidro+?

• Membros Efetivos

• Membros Institucionais

• Apoio Institucional

Obrigado

