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hidratada (e conseguir perder peso)
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A European beverage trade group has warned that a 2024 deadline for a EU regulation
requiring attached caps on single‐use plastic bottles is too ambitious.
In May, the Council of the EU adopted a set of measures designed to reduce single‐use plastic
and combat marine waste. The measures included the introduction of design requirements to Informação DIR‐A 50‐2019 ‐ DOSSIERS EUROPEUS (EMBALAGENS E SUSTENTABILIDADE)
EU deadline for attached bottle caps too
connect caps to bottles alongside other goals such as a ban on plastic straws and cutlery.
strict ‐ Union of European Soft Drinks
in a statement to just‐drinks today, the Union of European Soft Drinks Associations (UNESDA) Link notícia: https://www.just‐drinks.com/news/eu‐deadline‐for‐attached‐bottle‐caps‐too‐
Associations
said the timeframe will not give its members enough time to comply with the measure.
strict‐union‐of‐european‐soft‐drinks‐associations_id129273.aspx
According to UNESDA, a final report on the standards required for beverage containers is only
due by August 2022. "From our perspective, [this] appears to be too late to meet the 2024
deadline," UNESDA said.

online

TÍTULO / ASSUNTO

11/09/2019

OCS

20/09/2019

DATA

SETEMBRO / OUTUBRO 2019

Falta de informação impede estratégia
Observador contra plástico, diz relatório da
ANP/WWF

Diário de
Notícias

EXTRACTO

Tenha sempre consigo uma garrafa de água reutilizável
Não há melhor estratégia do que andar com uma garrafa de água reutilizável. É que estando
com ela sempre por perto vai‐se lembrando de beber água. E esqueça as garrafas de uso
único, pense no planeta.
É o primeiro relatório nacional sobre poluição de plástico em Portugal. Dados mostram que,
em 2016, quantidade de embalagens de plástico declaradas, produzidas ou importadas foi de
195.902 toneladas.
Em Portugal, cerca de 40% dos resíduos de plástico ainda são colocados em aterros (dados de
2016), alerta o documento, no qual não se diaboliza o plástico e se admite que as
características que o tornam benéfico, persistência e resistência, são as mesmas que o tornam
nocivo para o ambiente.
A ANP/WWF defende como prioridade a prevenção e o controlo efetivo da poluição por
plásticos e propõe, entre outras medidas, a diminuição da oferta de plásticos descartáveis, a
introdução de sistemas de depósitos, em particular garrafas, e melhor rotulagem.
A associação defende também incentivos para a economia da reciclagem, para melhorar os
indicadores, o aumento de pontos públicos de entrega de resíduos de plástico e o incentivo à
produção de sinalética alusiva à incorporação de plástico reciclado.

OBSERVAÇÕES

Link notícia: https://nit.pt/fit/saude/8‐formas‐simples‐de‐se‐manter‐hidratado‐e‐conseguir‐
perder‐peso

relatório “X‐Ray da Poluição por Plástico: Repensar o Plástico em Portugal”, realizado pela
Associação Natureza Portugal (ANP)
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/plasticos__6_.pdf
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Link notícia: https://observador.pt/2019/09/25/falta‐de‐informacao‐impede‐estrategia‐
contra‐plastico‐diz‐relatorio‐da‐anp‐wwf/

Limitar a perda de microplásticos para o ambiente nas fábricas, monitorizar todo o material
reciclado que é incorporado em novos produtos, participar em projetos de investigação e
desenvolvimento e criar um observatório de reciclagem de plásticos. Estes são os grandes
eixos de ação do Pacto Nacional da Indústria dos Plásticos para a Economia Circular e
Sustentabilidade Ambiental, assinado esta sexta‐feira, no Plastics Summit, na Vista Alegre, em Plastics Summit
Menos microplástico, mais investigação.
Ílhavo, na presença dos secretários de Estado da Economia e do Ambiente, João Neves e João
O pacto da indústria com a
Ataíde, respetivamente.
Link notícia: https://www.dn.pt/vida‐e‐futuro/interior/menos‐microplastico‐mais‐
sustentabilidade
"Este pacto tem extrema importância, porque é um contributo decisivo da indústria para
investigacao‐o‐pacto‐da‐industria‐com‐a‐sustentabilidade‐11346250.html
termos melhor plástico. Temos que desmistificar toda esta situação e acabar com a
diabolização do plástico. Não queremos nem mais nem menos, mas melhor plástico", disse ao
DN Amaro Reis, presidente da Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos (APIP), que
organiza o evento.
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Distribuição Sustentabilidade será o core da
Hoje
alimentação do futuro

Diário de
Notícias

EXTRACTO
O Futuro da Alimentação esteve em debate no 7.º Congresso da Indústria Portuguesa
Agroalimentar e a sustentabilidade é o centro, com (quase) tudo a girar em seu redor. O uso
da tecnologia será também um ponto fundamental, em toda a cadeia agroalimentar, desde a
produção ao consumo, passando pelo processamento, logística e relação com o consumidor.
Em debate, no Convento do Beato, estiveram quatro temas centrais: inovação,
empreendedorismo, digital e economia circular. Debates, com o Futuro da Alimentação, por
mote, e tendo a sustentabilidade como ‘pano de fundo’.
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Congresso FIPA
Link notícia: https://www.distribuicaohoje.com/destaques/sustentabilidade‐sera‐o‐core‐da‐
alimentacao‐do‐futuro/

A Câmara da Ponta do Sol aconselha a população a não ingerir água da torneira sem a ferver
previamente. Isto depois de ter dito conhecimento de vários casos de indisposição reportados água torneira
Câmara Municipal da Ponta do Sol
pelas escolas da Lombada e da Sede.
aconselha população a não beber água
“A Câmara Municipal da Ponta do Sol tem conhecimento de vários casos reportados em vários Link notícia: https://www.dnoticias.pt/casos‐do‐dia/camara‐municipal‐da‐ponta‐do‐sol‐
da torneira
concelhos, pedindo aos munícipes que adoptem as adequadas medidas”, publicou a autarquia aconselha‐populacao‐a‐nao‐beber‐agua‐da‐torneira‐FM5284025
na sua página de facebook.
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Distribuição Novo Verde lança projeto piloto de
Hoje
recolha de embalagens de plástico

Ricardo Neto, Presidente da Novo Verde, explica que “este projeto será bastante importante
para a Novo Verde, na medida em que acreditamos que será uma excelente forma de
Projecto Piloto Novo Verde / Pingo Doce
testarmos a mecânica e prepararmos os consumidores e restantes intervenientes para adoção
de comportamentos sustentáveis. Através desta solução de recolha, será possível obter
Link notícia: https://www.distribuicaohoje.com/retalho/novo‐verde‐lanca‐projeto‐piloto‐de‐
materiais com maior qualidade e circularidade, o que facilitará a sua reciclagem e futura
recolha‐de‐embalagens‐de‐plastico/
incorporação no processo de fabrico de novos produtos.”
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Perigo! Seis alimentos falsificados que
consome sem saber

6. Água mineral
A água mineral é um produto único. O seu processo de produção e engarrafamento não está
sujeito a nenhum tratamento e é engarrafado diretamente a partir da fonte. É desta forma
que as suas propriedades curativas são preservadas. Mas essa singularidade incentiva os
fabricantes desonestos a falsificá‐la.
A água mineral falsa é uma mistura de água da torneira, iodo e sal. O consumo desta mistela
pode causar problemas de saúde devido à falta de controlo de qualidade.

Link notícia: https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1335812/perigo‐seis‐alimentos‐
falsificados‐que‐consome‐sem‐saber
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Guerra contra plástico pode sofrer
revés? Plástico novo está mais barato

Os fabricantes que optarem por manter políticas sustentáveis poderão ter um custo adicional
de 250 milhões de dólares por ano (cerca de 226 milhões de euros).
Revela o Guardian que a batalha para reduzir o desperdício de plástico na Europa poderá ser
milhões de dólares mais cara a cada ano, à medida que o custo do plástico reciclado aumenta.
Na base desta projeção está o facto de, nos últimos meses, o preço do plástico reciclado
utilizado na produção de garrafas de refrigerantes ter‐se tornado mais caro que o plástico
virgem.
Link notícia: https://noticiasaominuto.com/mundo/1338604/guerra‐contra‐plastico‐pode‐
Detalha o meio de comunicação que, por exemplo, a Coca‐Cola já tinha anunciado que planeia
sofrer‐reves‐plastico‐novo‐esta‐mais‐barato
reduzir a quantidade de plástico virgem utilizado nas suas garrafas de refrigerante para os 50%
nos próximos dois anos. Para além disso, a cor verde das embalagens de Sprite deverá dar
lugar à transparente, para garantir que possam ser 100% reutilizadas.
Para evitar que os interesses economicistas se sobreponham às políticas sustentáveis, o Reino
Unido planeia tributar as empresas que não usem pelo menos 30% de plástico reciclado nos
seus produtos. Além desta medida, os especialistas apelam ao governo que apoie planos para
aumentar a quantidade de plástico reciclado no mercado.
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Público

Relatório garante que a reutilização é a alternativa mais eficaz ao plástico descartável e que
pode ser aplicada a pratos, copos, utensílios e embalagens de bebidas e take‐away
descartáveis.
O documento, intitulado The Reusable solutions: How governments can help stop single‐use
plastic pollution, é da responsabilidade das coligações Break Free From Plastic Europe
Como substituir o plástico descartável?
(movimento global criado em 2016) e Rethink Plastic Aliance (aliança de organizações não‐
Solução é reutilizar, diz Zero
governamentais europeias), duas organizações a que a associação ambientalista portuguesa
Zero pertence.
É que, diz o documento citado pela Zero, na busca de alternativas ao plástico muitas das
soluções encontradas até agora não são mais do que a substituição de um produto descartável
por outro da mesma natureza.

Público

Notícias ao
Minuto

EXTRACTO

Os “alimentos processados (por exemplo bolachas, cereais de pequeno‐almoço) ou doces
(como sumos, xaropes e mel) não deverão fazer parte da oferta alimentar das creches e
infantários nem da rotina familiar”, defende a Direcção‐Geral da Saúde (DGS). Esta é uma das
Direcção‐Geral da Saúde recomenda
várias recomendações que pais, educadores e profissionais de saúde podem encontrar no
que creches não dêem bolachas, sumos
manual Alimentação Saudável dos 0 aos 6 Anos, lançado esta quarta‐feira.
e doces
Sumos devem estar fora da ementa — a água é a bebida mais importante —, tal como os
doces e os alimentos processados, que “poderão ser a excepção nos dias de festa”, dizem as
recomendações.

Sim, a água engarrafada tem validade.
Saiba o que ocorre ao expirar

OBSERVAÇÕES

The Reusable solutions: How governments can help stop single‐use plastic pollution
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/materials_and_waste/2019/reusable_solutions
.pdf
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Link notícia: https://www.publico.pt/2019/10/15/p3/noticia/reutilizacao‐verdadeira‐
alternativa‐plastico‐descartavel‐1890017

Link notícia: https://www.publico.pt/2019/10/16/sociedade/noticia/dgs‐recomenda‐creches‐
nao‐deem‐bolachas‐sumos‐doces‐1890138

Provavelmente já reparou que a água engarrafada vem com uma validade carimbada de cerca
de dois ou três anos. Esta validade define o período de tempo em que a água estará nas suas
condições ótimas e, segundo o Jornal Ciência, também serve para identificar a fábrica e a data
em que foi engarrafada, caso exista a necessidade de isolar algum contaminante e recolher as
garrafas.
A água, como o oxigénio ou o aço ou qualquer outra substância que ocorre naturalmente, é
Link notícia: https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1342053/sim‐a‐agua‐engarrafada‐
simplesmente um composto químico, não tem idade nem validade, não se estraga. No
tem‐validade‐saiba‐o‐que‐ocorre‐ao‐expirar
entanto, como reporta o site Daily Mail, a água é armazenada em plástico e esse plástico pode
estragar‐se.
Ao longo do tempo o plástico pode degradar‐se e libertar alguns compostos para a água. Além
disso, o plástico não é totalmente impermeável e portanto algas e bactérias podem infiltrar‐se
e crescer dentro da água engarrafada se a deixar armazenada e esquecida por muito tempo.
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