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ESCOLA

São inovadoras, são reutilizáveis 
e salvam o planeta

Embalagens Os revestimentos que protegem os produtos que consumimos diariamente estão no centro da batalha  
pelo ambiente. Conheça algumas pistas sobre o que está a ser feito neste campo e quais são os próximos passos

Textos Tiago Oliveira  
Infografia Carlos Monteiro

E
stão disponíveis nas 
mais variadas for-
mas e feitios e 
servem, antes 
de mais, para 
transportar, 
p r o t e g e r 
e  s a l va -
guardar. 

As embalagens, como 
as conhecemos, são 
um dos itens mais om-
nipresentes na nossa 
vida e, agora, que-
rem contribuir para 
algo novo: salvar o 
planeta.

Num país onde em 
2020 — de acordo 
com o mais recente 
“Relatório do Estado 
do Ambiente” — se 
produziu um total de 
5,01 milhões de tone-
ladas de resíduos, o 
que equivale a 1,4 qui-
los de lixo por dia por 
pessoa, e a cada minuto 
é usado, aproximadamen-
te, um milhão de sacos de 
plástico (segundo a Agência 
Portuguesa do Ambiente), a 
questão assume uma importân-
cia ainda maior.

“Pensar produto significa pensar 
embalagem”, sistematiza Fernando 
Ventura, responsável pela área de 
Efficiency & Innovation and Envi-
ronment Projects da Jerónimo Mar-
tins. Por isso, é essencial perceber 
os “potenciais impactos associados à 
embalagem de um produto ao longo 
de todo o seu ciclo de vida”, desde 
a recolha da matéria-prima até ao 
final da utilização pelo consumidor, 
e desenvolver “soluções que criem 
benefício ao longo de toda a cadeia”.

O processo de produção de emba-
lagens esteve em grande destaque 
durante o debate “Rethink & Repack: 
Novas Tendências do Sector das Em-
balagens” — que se enquadra no Novo 
Verde Packaging Enterprise Award, 
prémio que conta com o apoio do Ex-
presso e da EY —, com duas palavras a 
serem alvo de atenção particular para 
descrever princípios primordiais: ino-
vação e reutilização.

“Não é possível fazer mudanças 
disruptivas na sociedade sem estar 
acompanhado da inovação”, garante 
o diretor-geral da Associação Portu-
guesa de Empresas de Distribuição, 
Gonçalo Lobo Xavier. Aliar a produ-
ção à academia e à investigação cien-
tífica, com uma maior consciência 
ambiental, é meio caminho andado 
para gerar dividendos que se refle-
tem em embalagens mais adequadas, 
menos transportes e menos emissões 
e maior capacidade de reciclagem e 
reaproveitamento. Parece simples, 
não é? Mas há (tem de haver sempre) 
obstáculos.

Lembra Gonçalo Lobo Xavier que 
“ninguém gosta de sustentabilidade 
cara” e que, se é certo que o “consumi-
dor está muito disponível” e conscien-
te para os problemas ambientais, “no 
dia em que vão à loja pensam duas ve-
zes”. Cabe às empresas encontrar so-
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UM NOVO PRÉMIO
A iniciativa Novo Verde 
Packaging Enterprise Award, 
que recompensa um projeto 
inovador no sector das 
embalagens, conta nesta 
edição com o Expresso 
como parceiro de media. 
Este prémio, que distingue 
trabalhos de investigação 
e desenvolvimento (I&D) 
com origem na indústria, 
distribuição ou áreas 
tecnológicas, tem um valor 
global de €25 mil.

luções que resultem em embalagens 
mais amigas do ambiente sem onerar 
demasiado o público. Um equilíbrio 
nem sempre fácil e que pode gerar 
dúvidas. Porém, é sempre bom man-
ter o foco no longo prazo, diz o res-
ponsável, até porque o “investimento 
nestas áreas pode demorar anos, mas 
é irreversível e fundamental”.

Apesar de ainda estar a ser lenta, “a 
mudança já está a acontecer”, consi-

dera Carla Velez, secretária-geral da 
ESGRA — Associação para a Gestão 
de Resíduos. E se existe preocupação 
com o dinheiro no imediato, importa 
ver que a poupança pode transfor-
mar-se em mais gastos no futuro. “É 
necessário que os produtos sejam 
concebidos para durarem o mais tem-
po possível e que a sua reciclabilida-
de seja a maior possível”, algo que 
não acontece com “a maior parte dos 
produtos”. Cada vez mais é fulcral 
receber “os produtos em condições 
de serem transformados”.

“Existe muito a fazer nesta parte 
do ciclo de vida” entre “otimizar pro-
cessos e aumentar a reciclagem dos 
materiais”, acredita a consultora de 
projeto da Health and Digital Execu-
tive Agency da Comissão Europeia, 
Susana Xará, para quem é preciso 
“desmistificar alguns preconceitos 
que temos relativamente a embala-
gens”. A começar pela utilização de 
plásticos — que Susana Xará argu-
menta que não pode ser condenada 
a priori, antes deve ser moldada — e 
pelo envolvimento dos “cidadãos, 
porque eles é que tomam as decisões 
finais”, defende.

São os intercâmbios, ligações e tro-
cas que fazem parte da economia cir-
cular, outro dos conceitos chave na 
nova era. “A economia linear já não é 

De monocamada  
a embalagens 
comestíveis

“São cada vez mais as marcas 
comprometidas com objetivos 
focados na circularidade e 
sustentabilidade”, garante Joana 
Gonçalves, responsável pela  
área de marketing e comunicação 
da DS Smith. “Entre outras 
medidas”, as empresas “estão  
a adotar soluções 100% recicláveis 
ou reutilizáveis e a substituir  
os plásticos por alternativas mais 
sustentáveis”, com a responsável 
a destacar também o “packaging 
inteligente” com ferramentas  
que vão desde os códigos  
QR à realidade aumentada.  
As tendências passam também 
pela substituição de materiais 
multicamada por materiais 
monocamada e, por isso, mais 
fáceis de reciclar, assim como a 
substituição dos tradicionais 
plásticos por embalagens à base 
de papel, para alguns produtos 
em que a expectável vida útil  
o permita. Outra pista para  
o futuro pode passar, por 
exemplo, por um conjunto  
de embalagens comestíveis 
desenvolvidas por uma equipa  
da Universidade de Coimbra,  
com a colaboração da Escola 
Superior Agrária de Coimbra,  
a partir de diferentes resíduos  
do sector agroalimentar  
e da pesca. Alternativas  
não faltam.

uma opção” perante o modelo de pro-
dução e de consumo que é pedra ba-
silar da sustentabilidade, assegura a 
responsável pela área de marketing 

e comunicação da DS Smith, Joana 
Gonçalves. Quando os consumi-

dores se encontram “mais in-
formados e mais conscientes 

da sua pegada ambiental”, 
parece claro que o “packa-

ging é fundamental para 
alguns dos desa fios da 
sustentabilidade e de 
transição para uma 
economia circular”. 
As “embalagens de-
vem contribuir para a 
regeneração” e adap-
tação das atividades 
económicas.

C o m o  r e c o r d a 
Marta Lima Basto, 
subdiretora-geral 
das Atividades Eco-
nómicas da DGAE, 
a “descarbonização 
e neutralidade car-
bónica em 2050 são 

metas que nos tocam 
a todos”, com a eco-

nomia circular a ser 
“transversal a todos os 

sectores”. Por outras pala-
vras, acrescenta Fernando 

Ventura, “se a inovação não 
conseguir incorporar os prin-

cípios da economia circular, 
não é completa.”
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O QUE DISSERAM

“O consumidor procura 
cada vez mais doses e 
unidoses, que reduzem  
o desperdício alimentar”
Fernando Ventura
Responsável pela área de Efficiency & Innovation 
and Environment Projects da Jerónimo Martins

“Não podemos tornar  
os plásticos inimigos 
desta questão”
Susana Xará
Consultora de projeto da Health and Digital 
Executive Agency da Comissão Europeia

“O ecodesign deve  
ser tratado como o fio 
condutor que liga a 
produção à reciclagem  
e permite poupança nas 
operações logísticas”
Ricardo Neto
Presidente do Conselho de Administração  
da Novo Verde




