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A Região Norte da OE e o Colégio Regional de Engenharia do Am-

biente promoveram um alerta sobre os plásticos de uso único e o seu 

impacto. Empresas e instituições de referência debateram este tema 

numa conferência.

“O que não é reciclável tem que passar a ser. É necessário redesenhar 

o que não é reciclável”. Esta foi uma das grandes mensagens que Joa-

quim Poças Martins deixou a todos os presentes na conferência “Beyond 

single-use plastics”, iniciativa organizada pela Região Norte da Ordem 

dos Engenheiros (OE) e pelo Colégio Regional de Engenharia do Am-

biente no dia 11 de junho. 

Maria João Teles Brochado Correia, Coordenadora do Colégio Regional 

Norte de Engenharia do Ambiente, afirmou que é necessário “chamar 

a atenção para temas atuais de uma forma educativa e responsável, 

garantindo o envolvimento dos vários stakeholders, e promover a sus-

tentabilidade e a Engenharia”. Por esse motivo “esta iniciativa teve por 

objetivo envolver a sociedade e incentivar à mobilização porque este 

é um problema que tem soluções que estão ao nosso alcance. A En-

genharia é uma parte integrante e muito importante na persecução de 

alternativas.” Também o Secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde, 

durante a sua intervenção na conferência, sublinhou que o objetivo 

“não é diabolizar o plástico”, mas sim compreender que é necessária 

uma mudança de paradigma para não comprometer o futuro das ge-

rações vindouras.

Nesta conferência participaram também Mercês Ferreira, do Conselho 

Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, Fernando Leite, Presi-

dente da Lipor, Filipe Araújo, Vice-presidente da Câmara Municipal do 

Porto, Amaro Reis, Presidente da Associação Portuguesa da Indústria 

de Plásticos, António Porto Monteiro, Diretor de Sustentabilidade da 

The Navigator Company e Pedro Lago, Diretor de Sustentabilidade e 

Economia Circular da Sonae MC.

A conferência fechou com um debate conduzido por Ana Teixeira, do 

Colégio de Engenharia do Ambiente, que contou com a presença dos 

representantes das empresas Tailored Tiles, eCO2blocks, Zouri e Ernesto 

São Simão.  •
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