3 Julho - Dia Internacional Sem Sacos
Quercus apoia Projecto e apela para a
redução da distribuição gratuita de Sacos
No próximo dia 3 de Julho celebra-se o Dia Internacional SEM Sacos de Plástico, que
tem como objectivo alertar a sociedade para a necessidade de reduzir o consumo
e utilização excessiva de sacos de plástico descartáveis que, na maioria das vezes,
terminam no lixo após uma única utilização, ou acabam por ser libertados no ambiente,
constituindo um problema ambiental grave em termos de poluição.
Estima-se que cada cidadão europeu consome cerca de 500 sacos de plástico por
ano, sendo que em 2008, só na Europa, foram produzidos 3,4 milhões de toneladas de
sacos para utilização. Para além do consumo de recursos, o uso insustentável de sacos,
potenciado pela falta de valor que o consumidor lhe atribui pelo facto de este lhe ser
oferecido, leva a que aos mesmos não seja dado o fim adequado - reutilização e
reciclagem, acabando muitos por serem dissipados no ambiente, principalmente em
meios marinhos, nos quais são confundidos com alimento e ingeridos por tartarugas e
aves, entrando directamente na cadeira alimentar. Aliás, segundo um Estudo UNEP (UN
Environment Programme and Ocean Conservancy) 80% da poluição marinha é
causada pela libertação de resíduos plásticos.
Numa tentativa de encontrar solução para este problema, a Comissão Europeia
está a realizar uma consulta pública online - a decorrer até ao próximo dia 9 de
Agosto – onde são colocadas várias questões aos cidadãos, nomeadamente se o
pagamento e a tributação dos sacos de plástico seriam opções eficazes ou se seriam
preferíveis outras alternativas, por exemplo, a sua proibição na União Europeia. Pelo
que a Quercus apela à participação de todos os cidadãos nesta consulta, que se
encontra disponível em:
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
O Dia Internacional Sem Sacos repete-se este ano pela 2ª vez, é promovido pela
Fundação Privada Catalã para a Prevenção de Resíduos e Consumo Sustentável e
pretende sensibilizar a população sobre o consumo excessivo de sacos de plástico e
produtos descartáveis, substituindo-os por hábitos mais responsáveis, bem como
avaliar os resultados das medidas aplicadas nos diferentes países.
http://www.residusiconsum.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=bl
og&id=15&Itemid=96
A Quercus reforça a importância de se definir uma estratégia para reduzir a
distribuição gratuita de sacos e promover a reutilização dos mesmos, sendo esta
inclusive a tendência mundial, e relembra as anteriores propostas de Lei
apresentadas na Assembleia da República, que visavam a implementação de
medidas para incrementar esta redução.

A APA (Agência Portuguesa do Ambiente) tem mostrado sensibilidade para esta
temática, pelo que a Quercus apela ao novo Governo para legislar sobre esta
matéria, dando seguimento às medidas e acções preconizadas no Plano de Prevenção
de Resíduos Urbanos (2009), no âmbito da procura de soluções reutilizáveis em
detrimento de soluções de utilização única.
Mais informação sobre este tema em:
http://residuos.quercus.pt/scid/subquercus/defaultcategoryarticleViewAll.asp?categorySi
teID=222
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