WEBINAR “PLÁSTICOS COM POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES –
REGULAMENTAÇÃO, BARREIRAS E OPORTUNIDADES”
Data: 22 de julho de 2021 | 15h00 – 17h00 | Plataforma ZOOM
Enquadramento:
A Associação Smart Waste Portugal e o Pacto Português para os Plásticos encontram-se especialmente
atentos à temática dos plásticos contendo Poluentes Orgânicos Persistentes (POP), devido aos impactes
ambientais e de saúde pública que estas substâncias podem acarretar. Com a entrada em vigor de novas
regulamentações, em janeiro de 2021, considera-se essencial promover a sensibilização e o aumento do
conhecimento nesta temática, por forma a garantir que os agentes económicos nacionais estão
preparados para as adaptações necessárias, assim como promover a discussão intersectorial, com vista a
encontrar soluções eficazes para combater este problema.
Neste sentido, encontra-se a realizar um Webinar, no próximo dia 22 de julho de 2021, no qual se
pretende alertar para esta problemática e sensibilizar os diferentes elos da cadeia de valor para a
separação desta fração de plásticos técnicos, começando por apelar à intervenção das entidades gestoras
de fluxos de resíduos que os poderão conter, nomeadamente, dos Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrónicos e dos Veículos em Fim de Vida.
É fundamental que estes resíduos perigosos não vão parar a outras cadeias de valor, pelo que devem ser
tratados de forma conveniente e dedicada, não só para se realizar o preconizado no regulamento
europeu, mas também no ratificado da OCDE na Convenção de Basileia sobre os POP. A sua triagem e
separação por linhas específicas assumem um papel determinante na autossuficiência nacional,
aportando assim garantia de metas de reciclagem de plásticos e uma correta e aferida eliminação das
substâncias visadas.
Programa:
15h00

ABERTURA DA SESSÃO
Luísa Magalhães, Diretora Executiva da Associação Smart Waste Portugal (ASWP)

15h10

MESA REDONDA: PLÁSTICOS COM POP – REGULAMENTAÇÃO, BARREIRAS E
OPORTUNIDADES
Moderador: Pedro São Simão, Vogal da Direção da ASWP e Coordenador do Pacto Português
para os Plásticos
Oradores:
 António Lorena, 3Drivers – Engenharia, Inovação, Ambiente
 Cristiana Gomes, Agência Portuguesa do Ambiente
 Claire Snow, ICER – Industry Council for Eletronic Equipment Recycling (Reino Unido)
 Robin Ronceray, Ecologic (França)
 Rui Berkemeier, Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável

16h25

Q&A

17h00

ENCERRAMENTO DA SESSÃO
Luís Realista, Vogal da Direção da Associação Smart Waste Portugal
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