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Introdução
O Grupo Banco Mundial desenvolveu o Programa Moçambique ProBlue (MozAzul) para fornecer uma assistência técnica
abrangente ao Governo de Moçambique na agenda da Economia Azul. O objectivo do programa MozAzul é reforçar a base
de conhecimentos sobre o desenvolvimento sustentável da economia azul em Moçambique e especificamente sobre o lixo
marinho, ao abrigo do Pilar 2.
Este estudo destina-se a informar o próximo Plano de Acção Nacional para o Combate ao Lixo Marinho do Governo, bem
como a intensificar o envolvimento com as partes interessadas, incluindo os inovadores e em torno de novos modelos de
negócio. Pretende sobretudo avaliar as oportunidades de economia circular em Moçambique no que diz respeito ao lixo
plástico marinho. Os parâmetros que constituem a base deste estudo foram definidos a montante (pré-resíduos) para a circularidade dos plásticos, aproveitando a estrutura ReSOLVE da Fundação Ellen MacArthur1 para mapear as várias possibilidades que as organizações poderiam utilizar na sua transição para uma melhor eficiência material. A metodologia potencia
a extensa pesquisa documental, a recolha de dados primários através de entrevistas com intervenientes relevantes localizados em Moçambique e entrevistas com intervenientes-chave que poderiam fornecer uma visão sobre as oportunidades
circulares e modelos de negócio existentes praticados em Moçambique. A metodologia também tira partido dos resultados
em tempo real que estão a ser desenvolvidos simultaneamente por peritos locais e internacionais e por organizações que
realizam estudos paralelos (ou seja, a UICN).
À data da redacção deste relatório, a COVID-19 continua a afectar os sectores da economia e da saúde de Moçambique.
Como resultado da pandemia em curso, este relatório é claramente mais completo na explicação dos novos conceitos e
abordagens que conduzem à compreensão das oportunidades da economia circular em Moçambique e, simultaneamente,
menos dependente das entrevistas às partes interessadas locais do que inicialmente se pretendia.

1

A Framework ReSOLVE foi desenvolvida pela Fundação Ellen MacArthur em 2015 para identificar pontos de entrada através dos quais classificar as actividades circulares. Estas actividades centram-se na vontade e capacidade de regeneração (Regenerate) do sector privado (através da mudança para fontes e materiais renováveis,
recuperar a saúde dos ecossistemas e devolver os recursos biológicos recuperados à biosfera); Partilhar (Share) (bens, promover a reutilização ou prolongar a vida útil
de um produto); Optimizar (Optimize) (o desempenho ou eficiência dos produtos, remover resíduos da cadeia de abastecimento e alavancar o "big data" e a automação); Ciclo (Loop) (através de materiais reciclados, refabricação e ciclos biológicos); Virtualizar (Virtualize) (através da desmaterialização de produtos); e Intercambiar
(Exchange) (privilegiando novas tecnologias como a impressão em 3D). A Framework evoluiu desde então e está agora assente em princípios e modelos empresariais
claramente definidos no Capítulo 2 do presente relatório.

Sumário Executivo
A poluição plástica resulta, em grande parte, da nossa incapacidade de assumir o custo económico total do fabrico e eliminação dos plásticos e dos seus impactos nos serviços ecossistémicos e na saúde humana. Embora
o nosso conhecimento seja incompleto, as estimativas sugerem que o plástico custa à humanidade triliões de
dólares por ano em danos ambientais e sociais. Isto é uma consequência de um modelo económico linear em
que os recursos fluem unidireccionalmente dos combustíveis fósseis, são divididos em monómeros (a base das
“resinas” plásticas), extrudidos num produto final, utilizados, frequentemente de forma breve, e depois descartados. A solução para a poluição por plásticos não pode, portanto, depender unicamente de mais educação em
investigação oceânica e tecnologias de limpeza, nem na eliminação progressiva ou substituição de todos os
plásticos derivados de combustíveis fósseis. Requer a mudança da economia dos plásticos de um modelo linear
para um modelo circular.
O lixo plástico marinho global é, em grande parte, o resultado de práticas deficientes de gestão de resíduos sólidos. Em Moçambique, tal como nos países africanos vizinhos, os resíduos e as práticas de reciclagem enfrentam perdas potenciais e reais significativas como resultado de taxas insignificantes de recuperação de material.
Estas debilidades são geralmente o resultado da falta de implementação de enquadramentos legais fracos ou
incompletos, de um ambiente empresarial incipiente e, por vezes, de barreiras culturais. No entanto, existe uma
oportunidade na formalização das redes informais.
As práticas de resíduos e reciclagem de Moçambique são semelhantes às dos seus vizinhos, demonstrando
perdas potenciais e reais significativas como resultado de taxas insignificantes de recuperação de material, tanto
em termos de elementos orgânicos como não orgânicos. Estas taxas são o resultado de múltiplos obstáculos:
legais, um ambiente empresarial fraco e barreiras culturais. O sector informal de Moçambique, tal como noutras
economias emergentes com infra-estruturas limitadas de gestão de resíduos sólidos, está (em colaboração com
ONG e empresas privadas seleccionadas) a liderar as iniciativas de reciclagem do país. Muito mais pode ser
feito para apoiar e dignificar o seu trabalho.
Uma economia circular sobrepõe-se, em muitos aspectos, à economia azul. Os seus objectivos partilhados (nomeadamente a sustentabilidade ambiental, o crescimento económico, a inclusão social e a eficiência de recursos) são coincidentes com as suas actividades partilhadas (nomeadamente a recolha de recursos, a inovação de
produtos, a energia renovável, a prevenção e protecção contra a poluição). Para ser bem sucedida, a estratégia
de economia azul de Moçambique pode e deve potenciar um crescente conjunto de conhecimentos, ferramentas
e processos circulares, exemplos de melhores práticas, compromissos empresariais com a sustentabilidade e
oportunidades de financiamento ligadas à circularidade.
A transição para uma economia circular pode enfrentar muitas das ineficiências estruturais inerentes ao dilema
global dos resíduos plásticos e da gestão dos resíduos sólidos em geral, mas deve ser entendida em primeiro
lugar para que possa ser eficazmente potenciada. Em Moçambique, a economia circular é a economia de facto.
O conceito restaurativo e regenerativo está habitualmente associado à recuperação de recursos, embora seja
muito mais abrangente e inclua a reparação, reutilização e partilha, tudo habitualmente praticado em ambientes
com escassez de recursos, como Moçambique. A circularidade não é tradicionalmente praticada como um meio
de promover a gestão ambiental, mas sim como um meio de sustentar a subsistência de muitos na base da
pirâmide.

Como Moçambique não é um produtor de plásticos, todos os pellets plásticos são importados. Existe uma pequena mas intrincada cadeia de valor para a importação, reciclagem e exportação de plástico, apontando para
um potencial de escala. As respostas ao inquérito neste estudo demonstram que vários grandes fabricantes
começaram a planear a circularidade, mas não tomaram medidas concretas para incorporar princípios de ciclo
fechado nas suas operações ou para utilizar dados para monitorar e estabelecer objectivos. De salientar que
nenhuma das empresas inquiridas está a considerar seriamente materiais alternativos aos plásticos, devido aos
seus próprios desafios técnicos e/ou de mercado.
Empreendedores em Moçambique estão a empregar modelos de negócios circulares criativos para além da
recuperação de recursos. Os poucos mas promissores exemplos no mercado demonstram que se procuram soluções circulares como meio para aumentar a competitividade e alavancar a diferenciação. A escassez de casos
sugere também que é necessário apoio governamental para que o mercado possa fazer a transição.
Conseguir esta transição é um desafio único no caso do plástico devido às suas características técnicas e ao seu
baixo valor de mercado para reciclagem. Lacunas importantes na educação, em instalações locais para processamento e armazenamento de alto valor e a pandemia global COVID-19 dificultam ainda mais a sua potencial
realização. No entanto, os sectores privado e público de Moçambique começaram a demonstrar tenacidade na
identificação de meios práticos e engenhosos de utilização de modelos de negócios circulares apoiados por
instrumementos legislativos fundamentais.
As recomendações apresentadas neste estudo estão organizadas em quatro categorias principais: (i) Financiamento da recolha ou implementação de medidas que aumentem a oferta de financiamento para melhorar
a recolha de resíduos; (ii) Redução dos plásticos problemáticos e desnecessários de utilização única ou implementação de medidas que reduzam a oferta de plástico e reduzam a quantidade de resíduos plásticos; (iii)
Concepção para circularidade ou implementação de medidas que melhorem a qualidade do plástico no fluxo de
resíduos e reduzam a dependência de materiais virgens; e (iv) Desenvolvimento de mercados de reciclagem e
tratamento ou implementação de medidas que aumentem a procura de plásticos pós-consumo. Há muito que
pode ser feito, mas as bases e os exemplos apresentados neste estudo são motivo de optimismo para o futuro
sustentável de Moçambique.

1.

O problema do lixo marinho
Principais Conclusões do Capítulo 1
1

9

O lixo plástico marinho global, é em grande parte, o resultado de práticas deficientes de gestão
de resíduos sólidos, em que 75% a 80% de todo o lixo marinho tem origem em fontes terrestres, como lixeiras e aterros mal geridos, descargas de águas pluviais, instalações industriais
e turismo costeiro. Os seus efeitos negativos custam biliões de dólares anualmente, embora
existam dados muito limitados sobre o seu impacto na região africana.

2

A composição e os volumes de resíduos - e a medida em que são reciclados - variam de
acordo com o país, a região e o rendimento. Em África, a separação na fonte é relativamente
incipiente, resultando numa taxa de reciclagem de 4% em toda a região. Embora tais taxas
não transmitam todas as potenciais práticas circulares no continente, elas destacam o papel
limitado desempenhado pelo sector e uma contabilidade formal das suas actividades.

3

As práticas de resíduos e reciclagem de Moçambique são semelhantes às dos seus vizinhos,
demonstrando perdas potenciais e reais significativas como resultado de taxas negligenciáveis
de recuperação de material. Estas taxas são o resultado de múltiplos contratempos - legais,
um ambiente empresarial fraco e barreiras culturais.

4

O sector informal de Moçambique, tal como em outras economias emergentes com infra-estruturas limitadas de gestão de resíduos sólidos, está (em colaboração com ONGs e empresas
privadas seleccionadas) a liderar as iniciativas de reciclagem do país. Muito mais pode ser
feito para apoiar e dignificar o seu trabalho.

5

Embora a má gestão dos resíduos sólidos seja um factor chave na poluição por plásticos, os
processos a montante que podem reduzir o consumo e utilização de plásticos devem fazer
parte da estratégia.
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Os plásticos são uma forma particularmente ubíqua e persistente de poluição marinha com níveis
de contaminação que aumentaram drasticamente nos últimos anos nas praias, no fundo do mar e
nas águas costeiras e oceânicas. Um estudo realizado em 2014 colocou a relação entre a massa
de resíduos de polímeros nos oceanos e a massa das suas unidades populacionais de peixes
em 1:5; se a tendência continuar, essa relação entre resíduos de polímeros e stock de peixes
aumentará para 1:1 pelo ano 2050 (Gubanova et al. 2019).
Como a maioria dos plásticos entra no ambiente marinho a partir de fontes terrestres - geralmente através de águas superficiais, águas residuais ou vento - é fundamental que tanto os
investigadores como os decisores políticos concentrem a sua atenção na redução dos futuros
fluxos de plásticos terrestres para o oceano. Estima-se que 75% dos plásticos em terra provêm
de resíduos não recolhidos. O resto é devido à má gestão de resíduos. Isto destaca a importância
de melhorar os sistemas de coleta de resíduos, um tema recorrente em qualquer tentativa sincera
de reduzir o lixo plástico marinho (Abbott e Sumalia 2019).
Em África, os dados sobre plásticos marinhos são relativamente escassos, mas estão a melhorar lentamente. Uma conferência recente da Rede Africana de Resíduos Marinhos revelou que
África é “pobre em dados e, portanto, não tem aspectos mensuráveis sobre os quais construir
estratégias e contra os quais medir o progresso na poluição por plásticos marinhos” (Marine
Plastics Debris 2020). Um estudo de 2017 de Jambeck et al. aponta a falta de infra-estruturas
adequadas de gestão de resíduos como uma preocupação primordial para os países africanos,
embora também note que as artes de pesca abandonadas, perdidas ou descartadas contribuem
para milhares de toneladas de resíduos marinhos; com base nos melhores dados disponíveis a
nível nacional (em 2017), o total de resíduos plásticos mal geridos (de 32 milhões de toneladas
métricas a nível global) para o continente foi estimado em 4,4 milhões de toneladas métricas em
2010. Isto pode chegar a 10,5 milhões de toneladas métricas em 2025, se nada mudar para reduzir deliberadamente o fluxo de plásticos em terra para o oceano.

1.1

Má Gestão de resíduos sólidos de base terrestre

O relatório do Grupo do Banco Mundial What a Waste 2.0 (2018) estima que, globalmente, cerca
de 37% dos resíduos são depositados em algum tipo de aterro, 33% são despejados abertamente, 19% passam por recuperação de material através de reciclagem e compostagem, e 11%
são tratados através da incineração moderna. Em nível de rendimento, as métricas variam um
pouco; em países de baixos renda21, os resíduos são compostos: 56% de alimentos e vegetais,
7% de papel e cartão, 27% outros, 6,4% de plástico, 2% de metal, 1% de vidro e menos de 1%
de madeira. Em termos de resíduos gerados per capita por dia, em média uma pessoa gera actualmente 0,74 quilogramas de resíduos per capita por dia, embora isso possa ter uma elevada
flutuação de 0,11 nos países de baixo renda para 4,54 quilogramas per capita por dia nos países
de renda mais elevado e em cenários nacionais urbanizados. É provável que estes números
mudem rapidamente à medida que a quantidade total de resíduos gerados em países de baixa
renda sendo expectável um aumento superior a três vezes até 2050, particularmente na África
Subsaariana32. (WBG 2018).
No que diz respeito ao plástico, especificamente, o consumo médio anual per capita de plástico é
de 43 kg, enquanto a média para a África se aproxima dos 16 kg43. O total de resíduos plásticos
mal geridos a nível global em 2010 foi estimado em 32 Megatons (Mt). (Babayemi et al. 2019).

2
3

4
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Segundo o Grupo do Banco Mundial, Moçambique está classificado como um país de baixa renda.
Na África Subsaariana, os principais factores que influenciam o aumento dos resíduos sólidos urbanos e dos resíduos plásticos são o crescimento populacional, o
nível de rendimento, o crescimento económico, as mudanças nos padrões de consumo, o afluxo de habitantes rurais aos centros urbanos e a imigração de migrantes
económicos das nações vizinhas, entre outros (Ayeleru et al, 2020). A geração de resíduos sólidos urbanos refere-se à geração de qualquer substância ou objeto sólido
e não perigoso dentro da cidade, excluindo o lodo de esgoto.
A literatura disponível mostra que o PIB tem um forte impacto no consumo de plástico, o que também pode ser visto para os países africanos. Por exemplo, o consumo
anual per capita de plástico entre 2009 e 2015 na Nigéria, Quénia e Gana foi de 4,4 a 8 kg/ano; enquanto na Argélia, Egipto e Marrocos foi de 13 a 19 kg/ano, e 24,5 kg/
ano na África do Sul. (Babayemi et. al, 2019)
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Em África, a poluição por resíduos - agravada por uma recolha ineficiente de resíduos e por capacidades de reciclagem limitadas - é predominante. A partir de 2017, menos de metade dos resíduos gerados no continente é, em média, formalmente recolhida, embora esses números tendam
a variar muito nas áreas urbanas e rurais54. Devido às taxas moderadas para a recolha formal,
69% dos resíduos na África Subsariana (ASS) são despejados abertamente (nas ruas, campos
abertos e rios) e são frequentemente queimados; 24% dos resíduos são depositados em algum
tipo de aterro; e cerca de 7% são reciclados ou recuperados. Em termos de reciclagem e recuperação, quase todos os países da região da ASS estão numa fase muito precoce da separação
na fonte para todos os materiais de valor, o que representa um desafio especialmente difícil para
o plástico importado para o continente africano e produzido no continente65. Os esforços são frequentemente liderados pelo sector privado e por organizações não governamentais (ONG) nas
capitais para melhorar a pureza dos fluxos de resíduos e a recuperação de custos, embora os
verdadeiros líderes tendam a fazer parte do sector informal que é largamente responsável pela
reciclagem nas cidades africanas (WBG 2018).
Com apenas uma taxa de reciclagem de 4%, as oportunidades para desenvolver uma “economia
de recursos secundários” ainda estão em grande parte inexploradas em África. As práticas actuais de gestão de resíduos levaram a que os resíduos fossem ignorados pelo valor que podem
proporcionar às economias locais. Consequentemente, polímeros viáveis (de plástico), fibras
(de papel), metais e nutrientes (de resíduos orgânicos), entre outros, estão a ser perdidos pela
economia africana através da deposição de resíduos em lixeiras e aterros sanitários - recursos
que poderiam ter sido reintroduzidos nas economias locais para apoiar a manufatura e reduzir a
carga económica sobre as importações de produtos. Cálculos preliminares sugerem que desviar
os resíduos dos aterros para reutilização, reciclagem e recuperação poderia, de forma conservadora, injectar mais 8 biliões de dólares USD por ano na economia africana (Godfrey et al. 2019).

Caixa 1: Tipos de reciclagem de plástico
O uso regular do termo “reciclagem” requer mais explicações, particularmente no que diz respeito
aos plásticos. Existem, essencialmente, quatro tipos:
A reciclagem primária é um acto de reutilização de materiais plásticos em vez de os descartar,
após o qual o conteúdo foi consumido. É também a utilização directa de resíduos de materiais
plásticos não contaminados para produzir novos produtos com as aparas iniciais não perdendo
as suas propriedades. Em muitas partes da SSA, foram estabelecidas instalações de reciclagem
como; centros de recompra, centros de entrega de resíduos e centros de recolha na rua para lidar
com a reciclagem primária.
A reciclagem secundária ou reciclagem mecânica é a utilização de material pós-consumo para a
produção de produtos com baixo design (produtos secundários). A reciclagem mecânica é o método mais comum de reciclagem de resíduos plásticos e está actualmente a ganhar atenção na
gestão de resíduos. Este tipo de reciclagem utiliza vias mecânicas na transformação dos resíduos plásticos em materiais de valor acrescentado. A reciclagem mecânica compreende a recolha,
triagem, lavagem, moagem e nova fusão de resíduos plásticos através de técnicas de extrusão
para fabricar produtos secundários com propriedades semelhantes às dos materiais originais. A
reciclagem primária e secundária são prevalecentes em Moçambique.
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A taxa média de colecta de RSU na África Subsaariana é menor em apenas 44%, embora a cobertura varie consideravelmente entre as cidades, de menos de 20% a
bem acima de 90% (Godfrey et al, 2019).
Os 33 países africanos com dados disponíveis há mais de 10 anos importaram aproximadamente 86,14 Mt de polímeros na sua forma primária, e 31,5 Mt de produtos
plásticos entre 1990 e 2017. Extrapolando para o nível continental (em todos os 54 países), cerca de 172 Mt de polímeros e plásticos avaliados em 285 biliões de dólares
USD foram importados entre 1990 e 2017. Considerando também os componentes dos produtos, uma estimativa de 230 Mt de plásticos entrou em África durante esse
período de tempo, com a maior parte a ir para o Egipto (43 Mt, 18.7%), Nigéria (39 Mt, 17.0%), África do Sul (27 Mt, 11.7%), Argélia (26 Mt, 11.3%), Marrocos (22 Mt,
9.6%), e Tunísia (16 Mt, 7.0%). Além disso, a produção de plástico primário em 8 países africanos contribuiu com 15 Mt de 2009 a 2015. (Babayemi et. al, 2019)
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1.2 Resíduos e reciclagem em Moçambique
Os desafios da gestão integrada de resíduos sólidos enfrentados por grande parte da África são
reflectidos de forma semelhante em Moçambique. A nível nacional, sabemos que Moçambique
gerou 2.644.873 toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) ou 85kg por pessoa/ano em 2016
(WBG 2018), esperando-se que esse número aumente substancialmente nas próximas décadas71. Segundo a UICN, a taxa global de recolha de resíduos é de cerca de 30 por cento. Para
Maputo, a produção de resíduos é de 197kg por pessoa/ano (Sarmento dos Muchangos et al.
2017) enquanto a taxa de recolha é de 82 por cento (WBG 2018).
Até 2017, apenas três municípios - Maputo, Beira e Vilankulos - em Moçambique tinham implementado actividades formais de reciclagem, com actividades centradas principalmente em
torno de Maputo e Beira. Contudo, apesar das iniciativas positivas tomadas em cada uma delas,
o volume de reciclagem formal não conseguiu ultrapassar 1 por cento do volume total de RSU
(Sallwey et al. 2017). Em Maputo (representando 6 por cento da população total do país), onde
dados exactos estão mais facilmente disponíveis, aprendemos que os resíduos gerados em 2007
aumentaram de 397x103 toneladas para 437x103 toneladas em 2014 (uma diferença de 40.000
toneladas), enquanto a recuperação total de material foi insignificante em ambos os anos - 3x103
e 7x103 toneladas, respectivamente (uma diferença de 4.000 toneladas). Neste contexto, isto sugere uma diminuição global dos materiais recuperados, seja para ciclos biológicos (por exemplo,
compostagem, resíduos para energia) ou ciclos técnicos (por exemplo, reciclagem, refabrico). As
taxas de processamento de resíduos antes da reciclagem aumentaram apenas 0,7 por cento de
2007 a 2014 em Maputo; entretanto, as taxas de compostagem em ambos os anos situaram-se
abaixo de 1 por cento. Além disso, uma avaliação da procura realizada em 2014 revelou que
a procura regional de materiais recicláveis é de 673x10 3toneladas por ano, das quais Maputo
poderia potencialmente fornecer aproximadamente 30x10 3toneladas de nutrientes técnicos (i.e.
cartão, papel, metais, vidro e plásticos); enquanto que os seus mercados “húmidos” (i.e. materiais orgânicos como cascas de frutas e vegetais, ossos, etc.) por si só poderiam potencialmente
fornecer aproximadamente 37x10 3toneladas de resíduos orgânicos por ano (Sarmento dos Muchangos et al. 2017).
Dos resíduos que são reciclados em Maputo, papel, cartão, plástico, vidro, metal, óleo de cozinha e lixo electrónico são os mais prevalecentes. As empresas relacionadas com a reciclagem
precoce8 2na capital começaram em 2006, e a maioria dos materiais recicláveis são retirados da
lixeira de Hulene9 3e das ruas da cidade por recolhedores de lixo (mais sobre este grupo abaixo).
Outras fontes são hotéis, restaurantes e supermercados. Geradores de resíduos e trabalhadores
de empresas de processamento também contribuem para a recolha e montagem de materiais
recicláveis.
As taxas de recolha negligenciáveis são o resultado de vários factores. Primeiro, uma indústria
dependente de fluxos de resíduos e serviços de reciclagem não evoluiu muito, sendo uma das
razões a fraca procura industrial de materiais reciclados. Como resultado, a maioria dos resíduos reciclados é exportada de Moçambique para mercados externos, como os da África do Sul
(Sallwey et al. 2017). A história também desempenha um papel crítico: a maioria das indústrias do
país foi negativamente afectada pelos 16 anos de guerra civil que terminou em 1992. Embora a
guerra tenha terminado há quase três décadas, a maioria das indústrias ainda permanece ociosa.
A única instalação de reciclagem de vidro (Vidreira de Moçambique), por exemplo, não é excepção; esta instalação não estava em funcionamento desde os anos 90, o que resultou no facto do
vidro não ser reciclado em Moçambique (Ibid). A facilidade de fazer negócios em Moçambique é
7
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Até 2030, Moçambique deverá gerar 4.124.044 toneladas de RSU e albergar uma população de 42,3 milhões de habitantes (ou 88kg por pessoa/ano). Até 2050, prevê-se que gere 8.750.664 toneladas de RSU e acolha uma população de 67,8 milhões de habitantes (ou 117kg por pessoa/ano). WBG, 2018.
Os resíduos reciclados são processados por três empresas principais - RECICLA, AMOR e Pagalata, enquanto a compostagem é feita principalmente por uma - Fertiliza.
Fonte: Fertiliza: Sarmento dos Muchangos et al, 2017
De acordo com o Atlas de Resíduos de 2014, o lixão de Hulene está entre os 50 maiores lixões do mundo. Os problemas associados a este depósito de lixo aberto
incluem o colapso da única parede colocada em frente da instalação, a constante neblina fumegante sobre o depósito de lixo proveniente de atividades de queima a céu
aberto, a contaminação das águas subterrâneas durante a estação chuvosa, riscos para a saúde dos necrófagos, tais como dores de cabeça relacionadas com o frio,
diarréia, malária, cortes acidentais e dores nas costas, riscos ambientais para o mar e riscos para o assentamento mais próximo que está localizado a apenas 200m do
depósito de lixo. A partir de 2017, cerca de 2,7 milhões de habitantes, incluindo a população fora da cidade de Maputo, residem num raio de 10 km do sítio de Hulene.
(Sarmento dos Muchangos et al, 2017)
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igualmente dificultada por questões legais relacionadas com a abertura de um negócio, acesso
ao crédito, registo de propriedade, pagamento de impostos e execução de contratos; em 2020,
foi classificada em 138 (de 190 países inquiridos) no relatório Fazer Negócios do Grupo Banco
Mundial (WBG 2020).

Tabela 1

Resíduos processados por ano pelas principais empresas moçambicanas na recuperação de materiais. Fonte: Sarmento dos Muchangos et al.2017

Em segundo lugar, a nível doméstico, grande parte dos RSU é reutilizada e reciclada dentro de
casa, especialmente porque a maioria dos lares subsiste com baixos rendimentos. Os exemplos
incluem os resíduos alimentares que são usados para alimentar animais domésticos, garrafas
de vidro e plástico que são reutilizados dentro da casa ou de outra forma rapidamente removidos do fluxo de resíduos, e itens grandes como móveis velhos e aparelhos eléctricos, que são
reutilizados sempre que possível, mesmo quando mal funcionam. No entanto, o analfabetismo
e os baixos níveis de educação representam desafios para os serviços de gestão de resíduos
e campanhas de sensibilização (Sallwey et al. 2017). Os inquéritos indicam que, por exemplo,
quase 80 por cento dos cidadãos de Maputo não pensam que o sistema de recolha de resíduos
seja suficiente. Metade dos cidadãos está disposta a pagar taxas mais elevadas por um sistema
melhorado. Para muitos locais, a gestão de resíduos não é vista como um aspecto importante da
vida, estando situado depois do fornecimento de alimentos, electricidade e água (Ibid).
Para além de pequenos mercados e nuances culturais104 , a legislação e o quadro político existente para a gestão de resíduos sólidos em Moçambique preocupa-se principalmente com os
requisitos de licenciamento e auditoria das instituições públicas e privadas envolvidas na gestão
de resíduos sólidos. Continua a ser muito geral e fraca na prestação de serviços de política de
reutilização e reciclagem de resíduos. As obrigações mencionadas no quadro, tais como redução
de resíduos, separação de resíduos na fonte e tratamento antes da deposição raramente são
cumpridas. Muitas vezes são designadas responsabilidades para todas as entidades geradoras
ou manipuladoras de resíduos, deixando muito espaço para interpretação.

O papel desempenhado pelos recolhedores de materiais recicláveis
Em Moçambique, não existe um regulamento governamental específico que proíba actividades
de recolha de lixo nas lixeiras. No entanto, alguns artigos do Regulamento sobre Componentes
de Limpeza no Município de Maputo (aprovado pela Resolução n 89/AM/2008) são restritivos às
actividades de recolha de lixo. A alínea d) do artigo 17º estabelece que - retirar, revirar ou seleccionar os resíduos nos contentores ou outros equipamentos (tais como camiões) é punível com
uma multa. No artigo 26º refere ainda que todos os resíduos sólidos resultantes da limpeza do
município de Maputo, quer sejam recolhidos pelos serviços municipais ou por entidades devidamente licenciadas, são propriedade do Conselho Municipal de Maputo. Os recolhedores informais (catadores) podem, portanto, ser acusados de roubo quando são encontrados a recolher os
resíduos. Na prática o governo municipal não tem a vontade ou a capacidade de pôr em prática
esta legislação (Sallwey et al. 2017).
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Entre as pessoas nos bairros informais de Inhagaoia e 25 de Junho em Maputo, os termos locais para resíduos sólidos ou lixo (nsila, tchaka, nzambwa) significam invariavelmente algo que é suja (sujo), inutil (sem uso), e faz mal (faz mal). Contudo, o significado do lixo na vida das pessoas tem variado ao longo do tempo e do espaço.
Como enfatizado pelos moradores dos dois bairros, a comida só é jogada fora quando está podre; areia, galhos e folhas são considerados lixo porque não há lugar
para colocá-los, e queimar é considerado muito perigoso no contexto de uma vida apinhada. As poucas pessoas que têm aparelhos elétricos tendem a consertá-los e
continuar a usá-los até que não haja esperança de uso continuado; garrafas são descartadas porque não têm valor; e o plástico tornou-se uma parte tão integral da vida
urbana que não pode ser evitada. O verdadeiro problema nos bairros informais é, portanto, a pobreza e a superlotação, em vez de uma "cultura de descarte". Tvedten e
Candiracci, 2018
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Como resultado do regulamento não reforçado, em Maputo os recolhedores tornaram-se os principais intervenientes que lidam com a separação de resíduos na cidade. Num determinado dia,
existem cerca de 100 recolhedores de lixo na Hulene que recolhem sucata alimentar, cartão,
pedaços de madeira, sacos velhos de metal e plástico. Os materiais que os catadores coletam
das lixeiras são usados por eles mesmos ou vendidos a vendedores que depois vendem para a
indústria de reciclagem. Por exemplo, o papelão é recolhido de contentores municipais e instituições comerciais e vendido nos mercados locais para o reforço de cestos ou embalagens para
alimentos produzidos. Essas pequenas iniciativas privadas de reciclagem são típicas, mas, como
mencionado anteriormente, a falta de demanda industrial pelos materiais reciclados mantém o
valor dos materiais reciclados baixo (Sallwey et al. 2017).
Apesar da oportunidade económica, na sua maioria, os recolhedores são vistos como um incómodo, criminosos, párias ou fracassados. Apesar das atitudes em relação aos recolhedores (por
parte do município de Maputo) terem melhorado ultimamente, os funcionários ainda acreditam
que os recolhedores dificilmente têm um impacto na redução de resíduos, e que eles complicam
em vez de contribuir para a gestão de resíduos municipais. Esta percepção é profundamente
falsa. De facto, um estudo que avalia os recolhedores em Maputo indica que mais de 30% dos
RSU gerados na cidade não chegam ao aterro sanitário local principalmente devido às intervenções dos recolhedores combinadas com as iniciativas de recuperação de materiais existentes.
Isto mostra como é importante integrar os recolhedores como agentes formais nas actividades de
recuperação de materiais (Sarmento dos Muchangos et al. 2017).
Felizmente, a situação dos recolhedores está a melhorar lentamente, devido aos programas
criados pelas ONGs para promover a educação e as competências entre os trabalhadores, bem
como para proporcionar oportunidades de melhorar os seus negócios. Nos centros de reciclagem dos projetos RECICLA e FERTILIZA, por exemplo, os trabalhadores devem receber cursos
obrigatórios de alfabetização. Os centros oferecem educação sobre microempresas, gestão de
pessoal, técnicas de reciclagem de plásticos e contabilidade (Sallwey et al. 2017). Os Eco-pontos
e programas de recompra também expandiram o acesso a treino de competências e renda para
catadores de lixo.
Tendo apresentado uma visão geral do problema dos plásticos marinhos no que diz respeito aos
resíduos sólidos terrestres, e como esses resíduos são tratados em Moçambique, é importante
também compreender a natureza e o estado actual da reciclagem de plásticos no próximo capítulo que irá introduzir os conceitos de economia circular e azul, bem como aprofundar os aspectos
técnicos e o valor de mercado dos plásticos.
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A economia circular e
o plástico

2

Principais Conclusões do Capítulo 2

1

O termo, economia circular, é muitas vezes mal compreendido e regularmente mal utilizado.
Não é o equivalente à reciclagem, nem engloba todos os aspectos da sustentabilidade. Os
profissionais falam da transição para uma economia circular, particularmente porque o seu
objectivo a longo prazo - reinventar os sistemas económicos para serem tanto restaurativos
como regenerativos - é uma tarefa extremamente difícil e demorada que requer uma revisão
de toda a cadeia de valor e das mentalidades e acções dos muitos intervenientes que habitam
essa cadeia.

2

Apesar do seu recente aumento de popularidade, a economia circular não é recente nem é
necessariamente inovadora. Os seus objectivos manifestam-se em modelos de negócio sensatos e por vezes simples que aumentam a competitividade do sector privado e o acesso aos
mercados. Muitos ou todos os moçambicanos provavelmente já estão familiarizados com um
ou vários destes meios de prolongar a vida útil de um produto ou material, através da reutilização, reparação e reciclagem.

3

15

Em Moçambique, e em países semelhantes de baixa renda, a escassez de recursos tem sido
um motor para as intervenções da economia circular. No entanto, esta versão de circularidade
não criou necessariamente oportunidades de desenvolvimento saudável para as empresas e
pessoas do país. A extracção de valor do lixo plástico ou electrónico, por exemplo, pode proporcionar um pequeno rendimento aos catadores, mas tem resultado em riscos significativos
de saúde e segurança para os envolvidos. É por estas precisas razões que os modelos de
negócio e os objectivos de uma economia circular precisam de ser compreendidos pelo seu
potencial, bem como pela sua implementação prática.
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Uma economia circular sobrepõe-se, em muitos aspectos, à economia azul. Têm objectivos
comuns (nomeadamente: sustentabilidade ambiental, crescimento económico, inclusão social
e eficiência de recursos) a que correspondem actividades comuns (nomeadamente: colheita
de recursos, inovação de produtos, energias renováveis, prevenção e conservação da poluição). Para ser bem sucedida, a estratégia da economia azul de Moçambique pode e deve alavancar o crescente conjunto de conhecimentos, ferramentas e processos circulares, exemplos
de melhores práticas, compromissos corporativos com a sustentabilidade e as oportunidades
de financiamento ligadas à circularidade.
Em menos de 70 anos, o plástico tornou-se um grande desafio para as comunidades, os sistemas de gestão de resíduos e a saúde dos ecossistemas naturais em todo o mundo. Além
disso, os plásticos variam em suas características técnicas e valor de mercado para a reciclagem. Nem sempre os atores envolvidos na coleta e triagem dos materiais plásticos entendem
as diferenças. A educação dos catadores poderia melhorar as operações de reciclagem em
Moçambique.
Os mercados de reciclagem de plásticos são amplamente subsidiados e têm sido significativamente enfraquecidos pelos efeitos da COVID-19, como evidenciado no Sul da Ásia. Os recolhedores de lixo moçambicanos sentiram a crise de forma semelhante, uma vez que o valor
dos seus bens recolhidos diminuiu, por vezes substancialmente.

Economia Circular dos Plásticos em Moçambique | Desafios e Oportunidades

A economia circular (CE) e a circularidade dos plásticos são tópicos relativamente novos, e nenhum deles é bem compreendido. Em grande parte, o mal-entendido deriva da natureza sistémica da economia circular, forçando muitos a reconhecer e subsequentemente a repensar
o sistema económico linear ineficiente e ambientalmente devastador que tem prevalecido por
várias centenas de anos. A Economia Circular para os plásticos é um fenómeno novo, tanto para
os mercados globais, quanto para os designers de produtos e os decisores políticos. Ambos merecem um olhar mais atento.

2.1 O que é uma economia circular?
Uma "economia circular" é uma abordagem sistémica ao desenvolvimento económico sustentável e resiliente, concebida para beneficiar as empresas, a sociedade e o meio ambiente. Em
contraste com a economia linear "tirar-fazer- descartar" estabelecida, uma economia circular é
restauradora e regenerativa pelo design e visa dissociar o crescimento do consumo de recursos
finitos. Neste momento, a economia global está a consumir 100 biliões de toneladas de materiais
por ano e calcula-se que apenas 8,6 por cento são reciclados, contra 9,1 por cento em 2018
(Circle Economy 2020).
Uma economia circular é baseada em três princípios11 , conforme definidos pela Fundação Ellen
MacArthur:
1. Projectar desperdícios e poluição: eliminando as causas raízes dos impactos negativos da
atividade económica, incluindo a libertação de gases de efeito estufa (GEE) e substâncias
perigosas, a poluição do ar, da terra e da água, bem como resíduos estruturais, como o congestionamento do tráfego;
2. Manter produtos e materiais em uso: e ao fazê-lo preservar mais valor na forma de energia,
mão-de-obra e materiais, através do design para durabilidade, reutilização, remanufatura e
reciclagem para manter produtos, componentes e materiais circulando na economia por mais
tempo; e
3. Regenerar sistemas naturais: através da utilização de recursos renováveis e sua preservação e valorização; por exemplo, devolvendo nutrientes valiosos ao solo para apoiar a regeneração ou utilizando energias renováveis como substitutos dos combustíveis fósseis.
Neste seu trabalho, o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) enfatiza que a economia circular é uma nova forma de olhar e alavancar as relações entre
mercados, clientes e recursos naturais (WBCSD 2019). De facto, são as relações e os fluxos
entre produtores de materiais, fabricantes, canais de distribuição e utilizadores - cada um deles
interagindo com colectores e reprocessadores e a biosfera - que permitem que uma Economia
Circular (EC) prospere; qualquer um dos interessados acima mencionados por si só não pode
garantir uma transição circular sem a assistência de toda a cadeia de valor, independentemente
do produto ou material em questão. A Figura 1 exemplifica a natureza sistémica das muitas inter-relações ao longo da cadeia de valor.

11
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Visualmente, uma Economia Circular é explicada de forma mais sucinta pelo bem estabelecido diagrama "borboleta", localizado no anexo 1
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Figura 1

A economia Circular. Fonte: WBCSD 2019

A economia circular também alavanca modelos de negócios criativos e tecnologias disruptivas
tanto para indústrias como para empresários. Como o objetivo é reter o máximo de valor possível
- seja de recursos, produtos, peças e materiais - cinco modelos de negócios diferenciados formam a base de um negócio circular, independentemente de serem encontrados no Norte Global
ou no Sul Global. Estes modelos de negócio são definidos pela OCDE (2019) como:
1. Modelos de fornecimento circular: Este modelo circular implica a substituição das entradas
tradicionais de material por outras renováveis, bio-baseadas e recuperadas. Isto visa permitir
às empresas comercializar seus produtos como "verdes", bem como mitigar o risco da cadeia
de compras, integrando materiais secundários derivados localmente nas suas cadeias de
suprimentos.
2. Modelos de recuperação de recursos: Os modelos de negócio de recuperação de recursos envolvem a produção de matérias-primas secundárias a partir de fluxos de resíduos. De
acordo com a OCDE, há duas condições necessárias para a sua adopção: mercado existente
para matérias-primas secundárias e um volume suficiente de resíduos gerados. Este modelo
de negócio pode assumir três formas:
a. Downcycling: tal como a reciclagem, o downcycling envolve a transformação de
resíduos em matérias-primas secundárias. A principal diferença é que os materiais
recuperados são de qualidade inferior e só podem ser utilizados como entrada num
subconjunto limitado de aplicações.
b. Upcycling: upcycling é o oposto de downcycling. Envolve a transformação de resíduos
em matérias-primas secundárias, e a sua posterior utilização em aplicações de valor
relativamente elevado.
c. Simbiose industrial: envolve o uso de subprodutos de produção de uma empresa
como entradas para produção por outra. Em relação à reciclagem clássica, há mais
ênfase nos fluxos de resíduos comerciais e industriais e, ao mesmo tempo, menos
actores intermediários envolvidos na transformação de materiais.
3. Modelos de prolongamento da vida útil do produto: Os modelos de prolongamento da
vida útil do produto envolvem o prolongamento da vida útil dos produtos. Há três mecanismos
envolvidos:
a. Primeiro, os fabricantes podem prolongar a vida útil dos seus produtos, desenhandoos de forma a aumentar a durabilidade;
b. Segundo, as actividades de reutilização e reparação, e os modelos de negócio
associados, asseguram que os produtos atingem efectivamente a sua vida útil
pretendida (em vez de serem descartados prematuramente); e
18
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c. A remanufatura prolonga a vida útil dos produtos, trazendo um produto para condições
semelhantes - através da substituição e reconstrução de peças componentes - os
produtos remanufaturados atingem uma vida útil totalmente nova.
4. Partilha: Os modelos de partilha envolvem a utilização mais intensiva de activos de consumo
subutilizados, quer através de empréstimos, quer através do partilha. Os modelos de partilha
têm dois subtipos: co-propriedade e co-acesso, em que co-propriedade envolve o empréstimo
de bens físicos e co-acesso envolve permitir que outros participem numa actividade que de
qualquer forma teria tido lugar.
5. Modelos de serviços do sistema de produtos: Os modelos do sistema de serviço do produto
combinam um produto físico com um componente de serviço. Existem várias variações,
algumas das quais dão mais ênfase ao produto físico, e outras que se concentram mais no
aspecto do serviço:
a. Modelos de sistemas de serviço de produtos orientados para o produto: As empresas
fabricantes que adoptam este modelo de negócios continuam a produzir e a vender
produtos de forma convencional, mas incluem serviço pós-venda adicional na proposta
de valor.
b. Modelos de sistemas de serviço de produtos orientados para o utilizador: Os clientes
pagam pelo acesso temporário a um determinado produto, normalmente através
de um contrato de arrendamento de curto ou longo prazo, enquanto o prestador de
serviços mantém a propriedade total do produto.
c. Modelos de sistemas de serviço de produtos orientados para o resultado: Em vez de
comercializar bens ou bens manufaturados de forma tradicional, adoptando empresas
que comercializam os serviços ou resultados fornecidos por esses bens. Por exemplo,
uma empresa adopta o sistema pode vender um resultado de aquecimento (mantendo
um certo nível de temperatura dentro de um edifício), em vez de vender o equipamento
de aquecimento ou os insumos energéticos subjacentes.
Finalmente, em termos de impacto, estima-se que a transição para uma EC seja capaz de desbloquear o crescimento global do PIB de 4,5 triliões de USD até 2030 e irá aumentar a resiliência
das economias
globais. Em termos de dólares, a oportunidade da Economia Circular global representa 37,5%
do total estimado de oportunidades económicas dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
(SDG) 12(12 triliões de dólares até 2030). 132

A Economia Circular em contextos de países de baixa e média renda
Uma Economia Circular é frequentemente a economia padrão num cenário de baixa renda, devido
a níveis mais baixos de consumo e menor disponibilidade de bens materiais, que geralmente se
manifesta em um ou todos os cinco modelos de negócios circulares descritos acima. A questão
não é tanto se as economias emergentes estão a praticar a EC, mas sim como a EC se pode
transformar numa oportunidade de desenvolvimento para os países em desenvolvimento, e como
a circularidade pode ajudar a proteger e promover a saúde à medida que a transição ocorre. Até
à data, a implementação das EC em países de baixa e média renda (PRMI) tem sido realizada
principalmente de forma informal, impulsionada principalmente pela pobreza e desemprego, e
inclui actividades como a reciclagem, reparação e reutilização (Wright et al. 2019). Este é o caso
de Moçambique (ver secção 1.2).
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A adopção da EC está logicamente alinhada com a realização das SDG: mais directamente SDG12 (Consumo e Produção Responsável), e SDG11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis). No entanto, também é possível encontrar fortes ligações entre as aplicações das EC e outras ECG como a SDG 6 (Água Limpa e Saneamento), a
SDG 7 (Energia Limpa e Acessível) e a SDG 15 (Vida na Terra). As EC podem indirectamente criar sinergias e acelerar o cumprimento de metas, tais como a promoção
do crescimento económico e do emprego (SDG 8), a eliminação da pobreza (SDG 1), e o fim da fome (SDG 2). Embora o SDG 8 (Trabalho decente e crescimento económico) e o SDG 9 (Indústria, Inovação e Infra-estruturas) possam inicialmente parecer ameaçados pelo conceito de EC, com mais investigação e suficiente consideração,
o progresso no sentido destes objectivos tem o potencial para ser impulsionado pela EC. Uma vez que a EC 3 (Boa Saúde e Bem-estar) é reconhecida como fundamental
para a realização de todas as outras EC, é imperativo que as influências da EC sobre a saúde ambiental sejam consideradas no caminho para o desenvolvimento sustentável. (Wright et al. 2019)
No caso da Índia, por exemplo, a via de desenvolvimento da Economia Circular poderia criar um valor anual de 218 biliões de dólares em 2030 (equivalente a 11% do
PIB nacional de 2015) e 624 biliões de dólares em 2050 (equivalente a 30% do PIB nacional de 2015), em comparação com um cenário de desenvolvimento de negócios
como o habitual. Isto também permitiria uma redução significativa na intensidade das emissões de gases de efeito estufa do país, totalizando 23% até 2030 e aumentando para 43% até 2050 (Van Berkel e Fadeeva 2020).
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Enquanto os principais motores para a adopção dos princípios da CE nos países desenvolvidos
incluem a segurança dos recursos e a sustentabilidade ambiental, para os PRMI, os motores
podem incluir a "extracção de valor" dos resíduos como recursos secundários que podem depois
ser utilizados para criar meios de subsistência, gerar empregos e reduzir a pobreza. Ironicamente,
é nestas e em actividades relacionadas que existem riscos para a saúde ambiental. É fundamental,
portanto, ao mesmo tempo em que se vão desempacotar as oportunidades que a EC proporciona
aos PRMI, considerar os potenciais impactos positivos e negativos na saúde ambiental. Isto é
particularmente relevante para os PRMIs, dado o grande sector informal activo e a abordagem
de trabalho intensivo adotada pelo governo e pelas empresas, bem como a relativa falta de
regulamentação para proteger a saúde dos trabalhadores. (Wright et al. 2019)

2.2 Os plásticos e o seu potêncial de circularidade
Dos 9 biliões de toneladas de plástico produzidos desde 1950, 30% ainda estão em uso. No entanto, dos plásticos que foram descartados, apenas 9% são reciclados, enquanto 12% são incinerados e 79% são acumulados em aterros ou no ambiente natural (Babayemi et al. 2019). Se o
modelo existente de consumo e gestão de resíduos plásticos for preservado, cerca de 12 biliões
de toneladas de resíduos plásticos serão acumulados no meio ambiente até 2050. (Gubanova
et al. 2019). A taxa de reciclagem do alumínio, em comparação, é de cerca de 90% para aplicações em transporte e construção e cerca de 70% para latas de bebidas (International Aluminium
Institute 2009). As diferenças fundamentais nestes dois materiais - devidas em grande parte ao
seu valor de mercado e características técnicas - são as razões fundamentais pelas quais uma
economia de plásticos circular permaneceu indefinida, apesar de décadas de defesa concertada
e de protestos públicos, e a razão pela qual mais de 50% dos plásticos produzidos globalmente
são para aplicações de uso único e se transformam em resíduos plásticos após as suas aplicações iniciais (Ayeleru et al. 2020).
Esta seção irá fornecer informações adicionais sobre o material em si, desde sua composição
química, até ao seu valor como material reciclado (pré- e pós-COVID19), e os custos sociais
associados à sua colecta e utilização. Os detalhes serão fornecidos em forma de tópicos, destacando as principais conclusões a serem consideradas pelo leitor.
Características técnicas do plástico e seu potencial de reciclabilidade

20

·

Durabilidade e resistência às propriedades de decomposição tornam os plásticos versáteis
para uso. No entanto, as suas qualidades são a causa de várias externalidades negativas,
incluindo os danos à biodiversidade, à economia e à saúde humana. Uma vez que a maioria
dos plásticos não se biodegradam, acabam por se decompor em pequenas partículas como
resultado da acção mecânica, transformando-se num microplástico. (Gubanova et al. 2019).

·

Cerca de 50 por cento de todos os tipos de materiais de embalagem são feitos de polímeros.
Uma grande quota de mercado (cerca de 60%) é ocupada por embalagens flexíveis (sacos
de uma e várias camadas, sacos, sacos grandes, filmes retrácteis e extensíveis), os restantes 40% são resistentes (bancos, caixas, baldes, kits, garrafas, tubos, latas, barris, bandejas,
copos) (Gubanova et al. 2019).

·

Os materiais plásticos podem ser agrupados em duas grandes categorias: termoplásticos
e termoendurecíveis. Os termoplásticos são geralmente polímeros lineares ou ramificados
que podem ser fundidos e remoldados, e são estáveis sobre uma gama de temperaturas,
tornando-os mais fáceis de reciclar. Os termoplásticos são polímeros reticulados que são
geralmente rígidos e irreversíveis, tornando-os difíceis ou impossíveis de reciclar. Cada um
tem vantagens e desvantagens e são utilizados em diferentes aplicações, dependendo das
propriedades requeridas para o produto plástico acabado. Os termoplásticos, por exemplo,
são extremamente adesivos ao metal, flexíveis e têm uma elevada resistência ao impacto, à
corrosão e aos produtos químicos (por exemplo, embalagens de alimentos, garrafas de plástico ou cadeiras). Os termoplásticos, pelo contrário, são ideais para produtos que requerem
resistência a altas temperaturas e têm estabilidade dimensional (por exemplo, tubos de PVC
ou resinas para fundição e colagens) (Thomas.net, 2020).
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·

o

polietileno tereftalato (PET) (Tipo 1);

o

polietileno de alta densidade (HDPE) (Tipo 2);

o

cloreto de polivinilo (PVC) (Tipo 3); polietileno de baixa densidade (PEBD) (Tipo 4);

o

polipropileno (PP) (Tipo 5, um termoplástico);

o

poliestireno (PS) (Tipo 6); e

o

outros (Tipo 7) como produzido pelas indústrias de plástico e utilizado pelos fabricantes 143. (Ayeleru et al. 2020).

·

Dependendo da função desejada, e em relação ao ponto anterior, podem ser moldados como
termoplásticos ou termoendurecíveis. Estudos demonstraram que todos estes tipos de polímeros são abundantes e regularmente utilizados em África (Babayemi et al. 2019). Os tipos
1, 2 e 4 e 5, por exemplo, são adquiridos nas instalações 3R da Beira, e possivelmente em
todo o resto de Moçambique.

·

A reciclagem de resíduos poliméricos enfrenta dificuldades tecnológicas devido à sua incompatibilidade termodinâmica. Noutras palavras, o plástico reciclado perde a sua integridade
química e estrutural, exigindo que (na maioria dos casos) os plásticos virgens sejam misturados ao produto remanufaturado. Além disso, a necessidade de preparação e tratamento inicial dos resíduos reciclados quase duplica o custo da reciclagem em relação à matéria-prima
(Gubanova et al. 2019).

·

A reciclagem horizontal, na qual uma certa massa de material é reutilizada para produzir o
mesmo produto, é adequada para a reciclagem de resíduos de polietileno de alta densidade
(PEAD) e polipropileno (PP), uma vez que os produtos produzidos a partir destes polímeros
não alteram as suas propriedades. O processo de reciclagem neste caso consiste apenas na
moagem e granulação (Gubanova et al. 2019).

·

O PET (ou poliéster) é um polímero de base fabricado através da policondensação de ácido
tereftálico purificado (PTA) com etilenoglicol (EG). Dadas as suas propriedades - resistência
ao calor e ao frio, transparência, etc., está a encontrar uma grande variedade de aplicações
como fibras na fabricação têxtil, como garrafas PET renovadas, e como filmes (HSBC 2019).
Os resíduos PET pós-consumo passam por uma série de procedimentos de reciclagem para
se tornarem flocos rPET 154; os flocos seriam então convertidos em lascas ou pellets rPET para
produzir fibras, fios, garrafas, recipientes, etc. Actualmente, a reciclagem mecânica e química
são os dois principais métodos de reciclagem para produzir rPET. No entanto, a maior parte
da rPET é actualmente produzida através da reciclagem mecânica, uma vez que é menos
dispendiosa do que o processo de reciclagem química. Embora a qualidade do PET reciclado
(rPET) produzido através da reciclagem química seja mais elevada, é mais caro porque é
mais intensivo em mão-de-obra e capital do que a reciclagem mecânica e requer uma grande
escala de produção para ser economicamente viável (ver secção sobre o modelo PETCO da
África do Sul abaixo). Para melhorar a qualidade do rPET produzido através do método mecânico, algumas empresas utilizam a triagem manual para controlar rigorosamente a qualidade
dos insumos, utilizam matéria-prima de maior qualidade (por exemplo, resíduos de PETCO
de qualidade alimentar), ou misturam rPET com PET virgem (vPET). A rPET da mais alta qualidade, como a rPET de grau alimentício, pode ser produzida através de métodos mecânicos,
utilizando matérias-primas processadas num processo de reciclagem certificado.16 5

·

Cada tonelada métrica de matéria-prima mecanicamente reciclada compensa 48% das emissões de GEE em relação à produção de plástico virgem, reduz a necessidade de extração de
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Duas classificações amplas são ainda subdivididas em sete classes utilizadas pela indústria.
Estas incluem:

O Anexo 1 visualiza a divisão dos polímeros por categoria de formulário para as carteiras agregadas dos Membros ReSource. Os Membros ReSource são McDonalds,
Proctor and Gamble, The Coca Cola Company, Starbucks Coffee e Keurig Dr. Pepper.
rPET é a abreviatura de "polietileno tereftalato reciclado" ou "PET reciclado". O PET é um material altamente reciclável com aplicações finais que vão desde resinas PET
de estado sólido para garrafas/contentores de plástico até fibras de poliéster para têxteis. Os produtores de rPET extraem os resíduos de PET e reciclam-nos em lascas/
resinas rPET que podem ser utilizadas como matéria-prima como PET virgem (do processo petroquímico) para produzir fibras, folhas & filmes, cintas, embalagens de
alimentos e não alimentares (por exemplo, recipientes, garrafas, etc.). HSBC, 2019
Globalmente, em 2016, o PET reciclado (rPET) representou até 15%, e o PE e o PP reciclados cerca de 3%, da produção de plástico. Aproximadamente 75% do rPET
é atualmente consumido pela indústria de fibras. O crescimento do plástico reciclado estagnou nos últimos anos, o que foi em grande parte atribuível a um excesso
de oferta de PET virgem. Como o custo da coleta de plástico pós-consumo para reciclagem e processamento não mudou para os recicladores, os preços do rPET não
puderam seguir o exemplo, aumentando assim a diferença de preços entre o plástico virgem e o reciclado. (Ocean Conservancy 2019)
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materiais virgens e ajuda a alcançar uma economia circular (Systemiq, 2020).

Custos sociais e de saúde associados ao plástico
·

A pesca, a aquicultura, as actividades recreativas, a biodiversidade e o bem-estar global são
todos negativamente afectados pela poluição plástica, com uma diminuição estimada de 1
a 5% do benefício que os seres humanos retiram dos oceanos. O custo resultante em tais
benefícios, conhecidos como valor do ecossistema marinho, é de até 2,5 triliões de dólares
USD por ano, de acordo com um estudo publicado num Boletim sobre Poluição Marinha de
2019. Acredita-se também que os resíduos plásticos custam até 33.000 dólares USD por
tonelada em valor ambiental reduzido, segundo o estudo realizado (Beaumont et. al 2019). A
poluição marinha por plástico está sem dúvida a afectar o país e a região, embora ainda não
se conheça a sua extensão exacta.

·

Dependendo do tipo e uso, o plástico contém uma ampla gama de aditivos, como plastificantes, retardadores de chama, antioxidantes, removedores ácidos, estabilizadores de luz e
calor, lubrificantes, pigmentos, agentes anti-estáticos, compostos deslizantes e estabilizantes
térmicos. Estes aditivos são utilizados em plásticos para diversos fins. Muitos destes aditivos têm efeitos tóxicos e alguns são classificados como produtos químicos desreguladores
endócrinos. A utilização e eliminação inadequada de resíduos plásticos pode resultar na libertação de substâncias tóxicas, o que é facilitado pela queima aberta de resíduos plásticos
electrónicos de veículos e cabos. Os produtos químicos perigosos também podem migrar da
matriz plástica levando à exposição através do contato direto. Este problema é particularmente prejudicial para países africanos onde os regulamentos sobre aditivos plásticos e outros
produtos químicos nos produtos são fracos. (Babayemi et al. 2019)

·

Um outro custo não avaliado do plástico é a prevalência de questões agudas de trabalho nos
sistemas de gestão de resíduos de muitas nações de baixa e média renda, onde a colecta,
reciclagem e eliminação de resíduos domésticos e importados são em grande parte não
regulamentados. O setor de reciclagem informal emprega cerca de 15-20 milhões de trabalhadores em todo o mundo e muitas vezes cria condições abusivas e perigosas para uma
renda escassa, mas crucial. Isto destaca uma dimensão moral da poluição plástica: os lucros
da extracção de combustíveis fósseis e da produção de plástico normalmente revertem para
um pequeno número de empresas sediadas em nações de elevada renda, enquanto que a
eliminação, queima e despejo de resíduos, inclusive de resíduos importados de países ricos,
são geralmente deslocados para nações de baixa para média renda. (Forrest et al. 2019).

O mercado (pré-COVID19) dos plásticos reciclados
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·

A principal barreira a uma economia de plástico circular tem sido a incapacidade das tecnologias de reciclagem circular para competir com o custo directo extremamente baixo da produção de plástico virgem. Este sinal perverso de preço de mercado significou que tecnologias
emergentes que podem reciclar infinitamente a maioria dos plásticos usados em alta pureza
não conseguiram atingir a comercialização em escala global (Forrest et al. 2019). No entanto,
o PET reciclado (ou rPET) conseguiu prosperar na economia pré-pandémica, apesar do custo
relativamente baixo dos plásticos virgens.

·

Uma análise do HSBC de 2019 explica que os preços do PET virgem (ou vPET) e do PET
reciclado estão na sua maioria em paridade. O preço rPET segue de perto o preço do PET
virgem, que está associado a factores como o custo das matérias-primas (por exemplo, preço
do petróleo), equilíbrio entre a oferta e a procura no mercado, volume de importação, etc. A
diferença está na estrutura de custos, pois o rPET está ligado a outros fatores, tais como taxas de colecta e custos de processamento. Dada a diferença na estrutura de custos, o custo
do rPET é em média 15 a 20 por cento mais elevado do que o da produção de vPET.

·

No passado, havia apenas um incentivo para os utilizadores finais comprarem rPET quando
este tinha uma vantagem de custo em relação ao vPET num ambiente de preços elevados do
petróleo bruto. Agora, à medida que o mundo muda para a consciência da sustentabilidade,
as razões económicas já não são os principais factores que impulsionam a procura de rPET.
De acordo com a Independent Commodity Intelligence Services, uma empresa de análise, os
preços das pellets rPET de grau alimentício estavam a ser negociadas 25% acima dos preços
das pellets vPET em média no início de março de 2019, o maior diferencial registrado desde
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2006. Isto implicou uma diminuição do impacto dos preços de vPET sobre os preços de rPET,
devido à crescente demanda por mais conteúdo rPET entre as marcas líderes mundiais. O
volume crescente de conteúdo reciclado dá ao rPET um poder de preço adicional, o que é
evidente pela procura não afectada, apesar de um diferencial de preço de 25 por cento. Tem
sido argumentado que a mudança de atitude em relação à sustentabilidade entre clientes e
governos em todo o mundo será um fator-chave para o aumento da procura de rPET no futuro
(HSBC 2019).
·

A HIS Markit, empresa líder na análise de assuntos relacionados à cadeia global de valor
químico, estima que o consumo global anual de PET deve aumentar a uma taxa de crescimento anual composta de 4,0% para 85,4 milhões de toneladas em 2022, de 70 milhões de
toneladas em 2017. O rPET poderia ajudar a reduzir a quantidade de resíduos pós-consumo
que entram em aterros ou oceanos, bem como compensar parcialmente o novo consumo de
PET virgem. (HSBC 2019).

·

Segundo a Grand View Research, o mercado global rPET está avaliado em 6,9 mil milhões
de dólares USD em 2018 e espera-se que registe um CAGR de 7,4 por cento em 2019-2025.
Em 2017, havia 20 milhões de toneladas por ano de capacidade de fase de fusão rPET em
todo o mundo, com 69% da capacidade localizada na China (HSBC 2019).

·

Além das bebidas, na indústria têxtil, cerca de 59 empresas têxteis e de vestuário176 estão
até agora empenhadas em aumentar a utilização do rPET na fabricação dos seus produtos
em, pelo menos, 25 por cento. Os designers de alto nível187 também introduziram peças de
vestuário que são produzidas a partir de rPET devido ao crescente apelo dos consumidores
por produtos amigos do ambiente. (HSBC 2019). Ver Tabela 2.

Tabela 2
Empresas/organizações têxteis e de vestuário participantes do compromisso
“25% de utilização de rPET até 2020”. Fonte: HSBC, 2019

Uma nota sobre os efeitos da pandemia da COVID-19
A distinção feita para os mercados pré-COVID19 acima é crítica. Uma análise da WBG sobre o
impacto da COVID-19 na gestão de resíduos plásticos no Sul da Ásia lança uma luz sobre os
principais desafios enfrentados nos mercados de reciclagem de plásticos da região e noutros
lugares. Ela explica que, antes da pandemia da COVID-19, as indústrias globais de reciclagem
de plásticos estavam a lutar para competir com os mercados de plásticos virgens, devido ao declínio do custo do petróleo. Desde o início da COVID-19, os preços do petróleo diminuíram ainda
mais, e a reciclagem de plásticos sofreu desafios adicionais devido à mobilidade restrita dos
confinamentos e à redução da procura de material em geral. Além disso, uma análise separada
da WBG explica que as restrições de confinamento levaram ao aumento das fontes residenciais
17
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Estas empresas incluem marcas chave, tais como Nike, adidas, Gap, H&M, Target e Timberland. Empresa de vestuário exterior, e Patagonia
Estas empresas incluem Vivienne Westwood, Armani, e Calvin Klein.
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de sucata, ao mesmo tempo em que reduziram os volumes comerciais; isto é importante, uma
vez que a reciclagem doméstica é geralmente menos eficiente em comparação com a reciclagem
comercial, devido a uma triagem e mistura mais fracas com outros tipos de resíduos sólidos, bem
como com as recolhas suspensas nas calçadas.
A disponibilidade de materiais recicláveis também foi impactada pelas recomendações para fundir os fluxos de resíduos, tais como feitas pelo Banco Asiático de Desenvolvimento para tratar
todos os resíduos municipais como não recicláveis e enviá-los para incineração ou eliminação
em aterros sanitários, devido à sobrecarga da infra-estrutura de transporte e eliminação médica
existente em torno dos hospitais, e para ajudar a reduzir a maior propagação da COVID-19 e o
surgimento de outras doenças.198. No auge da pandemia, mais de 80% da cadeia de valor da reciclagem estava inoperante na Índia, Vietname e Filipinas209. Por exemplo, em alguns municípios
da Índia durante a pandemia da COVID-19, a deposição descontrolada em aterros e a queima de
resíduos plásticos aumentou substancialmente, como uma tentativa de evitar a propagação do
vírus 2110. Em suma, a pandemia da COVID-19 agravou as debilidades existentes nas cadeias de
abastecimento globais de reciclagem, de tal forma que pode haver impactos negativos duradouros na viabilidade da reciclagem de plásticos na Região Sul da Ásia.
O sector informal foi especialmente afectado pela pandemia da COVID-19. Os confinamentos de
todo o país devastaram os catadores informais, que foram desafiados a encontrar recicladores
dispostos e capazes de comprar seus materiais. Os catadores e recicladores formais e informais
desempenham um papel fundamental na indústria de reciclagem de plástico na maioria dos países do Sul da Ásia e na África e, portanto, um papel crítico na prevenção da poluição por resíduos plásticos. Os colectores informais de resíduos em cinco países asiáticos (Índia, Filipinas,
Vietname, Tailândia e Indonésia) relatam uma redução de 65% no volume de plástico colectado,
enquanto os recicladores relatam uma queda média de 50% na procura do seu plástico reciclado2211. As atividades de reciclagem do setor informal foram consideravelmente dificultadas pelos
bloqueios em todo o país e pela falta de concessão do status de trabalhador essencial. As mulheres do setor informal de resíduos são especialmente vulneráveis a esses desafios devido ao
acesso mais restrito a recursos financeiros, mercados e tecnologia em comparação com seus
colegas homens. 2312Em Moçambique, entrevistas realizadas em Maio de 2020 mostram uma
redução significativa no preço de compra de um quilograma de plástico reciclado:
Tabela 3

Preço de compra dos tipos de plásticospor quilograma pré e pós COVID-19.

Fonte: Borges Coelho, 2020
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Uma análise da Reuters publicada em Outubro de 2020 também destaca o preço decrescente
do plástico virgem em relação ao plástico reciclado como consequência do colapso do preço do
petróleo bruto.2413 Um estudo entrevistando produtores no Sul e Sudeste da Ásia descobriu que
os produtores de plástico reciclado foram forçados a responder à queda dos preços do petróleo,
reduzindo os preços de venda em cerca de 21% em Abril/Maio de 2020, em comparação com
2019 (Circular GA 2020). Esta diferença relativa de preços, conforme observado na Figura 2,
colocará uma pressão adicional sobre os fabricantes que se comprometeram publicamente a
cumprir as metas de reciclagem de plástico (ver Tabela 2). Não está claro, nesta fase, como a
COVID-19 continuará a influenciar os mercados, as políticas governamentais ou a cadeia de
valor dos plásticos.
Figura 2

24

25

Custo do rPET versus vPET. Fonte: wood Mackenzie

Em Maio de 2021, o preço do barril de petróleo bruto negociado internacionalmente era de aproximadamente US$ 66. Para que os plásticos reciclados permaneçam
competitivos em relação aos plásticos virgens, os preços do petróleo bruto devem estar pelo menos entre US$ 70-80/barril. (Circular GA, 2020).
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3

Oportunidade para uma
Economia Circular em
Moçambique

Principais Conclusões do Capítulo 3
1

Através de dois métodos de colecta de dados - uma pesquisa baseada na ferramenta Circulytics de Ellen MacArthur e entrevistas telefónicas com indivíduos seleccionados - fornecem uma visão do progresso do sector privado em direção à transição para uma economia
circular. A abordagem adoptada foi exaustiva durante o período de tempo e teve de ser
adaptada continuamente como resultado da pandemia da COVID-19.

2

Moçambique, a economia circular é a economia de facto, embora a maioria das actividades qualificadas tendam a centrar-se na extracção de valor dos resíduos como um recurso
secundário. A circularidade não é tradicionalmente praticada como um meio de promover
a gestão ambiental, mas sim como um meio de sustentar a subsistência de muitos na base
da pirâmide.

3

Como Moçambique não é um produtor de plásticos, todos os pellets plásticos são importados. Existe uma pequena mas intrincada cadeia de valor para a importação, reciclagem e
exportação de plásticos, sugerindo um potencial de escala.

4

5
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As respostas à pesquisa inspirada na Circulytics demonstram que vários grandes fabricantes começaram a planear a circularidade, mas não tomaram medidas concretas para incorporar os princípios de ciclo fechado nas suas operações. Notavelmente, nenhuma das
empresas pesquisadas está a consider sériamente materiais alternativos aos plásticos,
devido aos seus próprios desafios técnicos e/ou de mercado.
s empresários em Moçambique estão a empregar modelos criativos de negócios circulares
para além da recuperação de recursos. Os poucos mas promissores exemplos no mercado demonstram que as soluções circulares são procuradas como um meio para aumentar
a competitividade e alavancar a diferenciação. Os casos limitados também sugerem que o
apoio do governo é necessário para que o mercado possa impulsionar a transição.
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O relatório, até agora, introduziu dados através de pesquisa documental permitindo ao leitor
apreciar a escala do problema do lixo plástico marinho, as nuances dos mercados de plásticos
e as limitações dos materiais, e a medida em que uma economia circular favorável aos negócios
pode ajudar a contribuir para as ambições da economia azul de Moçambique. Este capítulo irá
aproveitar algumas das lições anteriores, integrando dados locais recolhidos principalmente através de entrevistas com os principais intervenientes ao longo da cadeia de valor do plástico em
Moçambique. Isto será acoplado com a breve pesquisa de documental e os resultados recolhidos
desde o início do projecto no início de 2020.
Este capítulo começará, portanto, com uma breve explicação do porquê a transição para uma
economia circular será benéfica para os moçambicanos, vinculando assim os elementos do capítulo anterior. Seguir-se-á uma visão geral da metodologia utilizada para a recolha de dados locais
dos principais interessados, bem como as conclusões das entrevistas realizadas. O capítulo será
encerrado com os resultados adicionais da pesquisa documental.

3.1 Metodologia utilizada para a recolha de dados locais

O estudo foi realizado através de uma abordagem multifásica, que consistiu essencialmente
nestas quatro etapas:
1. Em primeiro lugar, a equipa compilou uma lista de partes interessadas a serem incluídas no
estudo; esta lista foi muito complementada pelo evento de lançamento do projecto realizado
em Maputo no final de Fevereiro, onde os participantes voluntariaram generosamente a sua
compreensão da cadeia de valor dos plásticos e os actores chave que influenciam essa cadeia no sector privado, no governo e na comunidade de desenvolvimento.
2. Em segundo lugar, foi desenhado e testado um questionário para cada um dos grupos pré-definidos de intervenientes do projecto na cadeia de valor dos plásticos; nomeadamente: produtores e fabricantes, empresários e inovadores, empresas de reciclagem e ONGs, doadores
e parceiros de desenvolvimento, instituições académicas e investigadores, e associações do
sector pesqueiro. O questionário quase-quantitativo foi inspirado na ferramenta de pesquisa
Circulytics da Fundação Ellen MacArthur.
3. Em terceiro lugar, foi realizada uma campanha de divulgação contínua durante vários meses
para agendar reuniões presenciais ou virtuais com as várias partes interessadas; devido às
limitações causadas pela pandemia (a serem explicadas em detalhes abaixo), foram tomadas precauções adicionais para garantir a saúde e a segurança de todos os envolvidos. As
últimas entrevistas foram realizadas no início de Outubro.
4. Em quarto lugar, foram realizadas entrevistas com participantes confirmados, e as informações compiladas e posteriormente analisadas.
De um total de 72 partes interessadas não governamentais identificadas e contactadas, apenas 28 partes interessadas forneceram dados incluindo produtores e fabricantes, empresários
e inovadores, empresas de reciclagem e ONGs, doadores e parceiros de desenvolvimento, e
instituições académicas e investigadores. Ao longo do estudo, o governo forneceu orientações
e insumos, incluindo o Ministério dos Mares, Águas Interiores e Pesca (MIMAIP), o Ministério da
Terra e Meio Ambiente (MTA), o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) e o
Ministério da Indústria e Comércio (MIC), entre outros.
Esta análise também reflecte os resultados das várias análises realizadas simultaneamente no
âmbito das actividades de assistência técnica do ProBlue para avaliar a pegada nacional do lixo
plástico marinho em Moçambique. O estudo, realizado nas cidades de Maputo, Nacala e Vilanculos, demonstrou que no caso de Maputo, aproximadamente 4% dos resíduos plásticos são despejados para o meio aquático, o equivalente a 1.317 toneladas de plástico por ano e 1,17 kg/pessoa/ano. Isto realça a importância de fechar os circuitos de resíduos e promover a circularidade.
27
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Limitações
É fundamental expressar frontalmente que as medidas sanitárias da pandemia da COVID-19,
juntamente com a profunda incerteza que criou na comunidade empresarial, forçando o trabalho
domiciliar e os tempos difíceis, tiveram um impacto negativo na quantidade e qualidade da informação obtida. Muitos proprietários de empresas, compreensivelmente, não puderam investir
tempo ou energia no fornecimento de dados para este estudo à medida que os seus negócios
estavam em dificuldades; de facto, a taxa de resposta em todos os grupos de partes interessadas
era bastante baixa.
No entanto, a equipa do projecto adaptou-se ao contexto e à baixa taxa de resposta, revisitando
a campanha de divulgação e as entrevistas subsequentes. A nova abordagem foi baseada em
entrevistas individuais semi-estruturadas - as perguntas eram abertas, exploratórias, focadas no
significado e um pouco orientadas pelos entrevistados, a fim de facilitar a conversa e permitir
que os indivíduos expandissem o tema com seus próprios pontos de vista. As conclusões dessas
entrevistas foram agregadas e anonimizadas para garantir aos entrevistados a privacidade que
lhes foi prometida.

3.2 Principais conclusões do sector privado

Em Moçambique, a economia circular é a economia de facto, possibilitada por actividades domésticas e empresariais como a reciclagem, reparação e reutilização que tentam prolongar a
vida útil dos produtos e dos respectivos materiais. Em termos específicos de reciclagem, as actividades circulares de Moçambique (tal como as de outros países em desenvolvimento) tendem
a ser impulsionadas mais pela extracção de valor dos resíduos como um recurso secundário do
que pela garantia da segurança dos recursos, promoção da gestão ambiental, meios de subsis28
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tência sustentáveis e redução da pobreza. Na verdade, falar de sustentabilidade ambiental, em
termos gerais, é relativamente novo para Moçambique.
É importante notar que Moçambique não extrai matérias-primas para o fabrico de pellets ou grânulos de resina plástica. Todos os produtores e fabricantes entrevistados indicaram que importam
pellets de resina plástica para a produção de PET, PEAD, PEBD e PP. Esta situação não é exclusiva de Moçambique, uma vez que a maioria dos fabricantes de resina tendem a estar localizados
em países exportadores de petróleo. Ao mesmo tempo, apresenta a possibilidade de reduzir os
tipos de plástico altamente nocivos, introduzindo medidas sobre as especificações e controles de
importação de plástico na fronteira.
Referenciando a Figura 1 do Capítulo 2, a cadeia de valor do plástico em Moçambique inclui
todos os actores chave que fazem parte de uma economia circular, sugerindo o potencial para
a recuperação de materiais e actividades circulares. Estão presentes os fabricantes de garrafas
plásticas, sacos e outros bens, os canais de distribuição (ou seja, lojas de retalho), os colectores e reprocessadores e, claro, os utilizadores desses bens; os únicos actores em falta são os
produtores de materiais. Nas secções seguintes, além disso, dividimos essas categorias de alto
nível para estudar os fluxos entre fabricantes que utilizam materiais reciclados (em comparação
com os materiais virgens padrão), e exportadores (dada a falta de instalações de tratamento no
país) e empreendedores de menor escala que estão a inovar em torno de diferentes modelos de
negócios e materiais.

Fabricantes e produtores de plásticos
A maioria dos fabricantes de plástico em Moçambique operam nos municípios de Maputo e Beira
e são principalmente médias e grandes empresas com presença em vários países. Os fabricantes que utilizam material plástico virgem que foram entrevistados para este estudo indicaram que
importam pellets da região da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC),
Arábia Saudita, Europa e China. Os fabricantes de bebidas, água e petróleo geralmente adquirem as suas próprias pellets PET devido aos requisitos funcionais e/ou estéticos distintos de
cada fabricante. A diversidade encontrada nos requisitos dos fabricantes complica o processo
mecânico de reciclagem e recuperação, uma vez que plásticos PET incolores e azuis claros pós-consumo obtêm preços de venda mais elevados em comparação com os fluxos de PET de cor
mais escura encontrados em refrigerantes ou outras apresentações.
Os fabricantes, nomeadamente, tendem a valorizar e a praticar a eficiência material dentro das
suas próprias operações. As entrevistas revelaram que todos ou a maioria dos resíduos pré-consumidores (ou seja, os resíduos gerados durante o processo de produção) são canalizados de
volta para o processo de fabricação. De facto, uma das razões expressas quanto ao motivo pelo
qual os fabricantes tendem a preferir importar pellets plásticas em vez de tê-las de origem local
é porque as perdas de material tendem a ser muito maiores no processamento destas últimas.
Uma das empresas de água entrevistadas indicou, por exemplo, que eles obtêm uma parte das
suas pellets no país de um fabricante local de PET, já que estão a introduzir um novo recipiente
de tamanho médio. Esta mudança no abastecimento dos pellets reduzirá os custos de importação, o que permitirá à empresa apresentar um produto com um preço competitivo no mercado.
Com base nas respostas fornecidas pela ferramenta de inquérito, os produtores e fabricantes que
responderam ao questionário partilharam as seguintes ideias-chave:
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·

Os princípios da economia circular fazem parte de várias estratégias e operações da
empresa, embora nem sempre tenham sido estabelecidos benchmarks e metas que traduzam essas estratégias em metas concretas. As entrevistas, além disso, demonstram
que as actividades circulares planeadas tendem a estar vinculadas à responsabilidade
social corporativa e às iniciativas de relações públicas, ao invés de economias de custos,
ao contrário do que ocorre com as actividades de eficiência de recursos. Um fabricante
argumentou claramente que o PET reciclado tinha de ser subsidiado para que fosse viável
comercialmente.

·

A circularidade é praticada de forma mais proeminente entre estes produtores e fabricantes de plásticos, garantindo a durabilidade ou longevidade dos produtos fabricados (por
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exemplo, em termos de prazo de validade). Do ponto de vista da "desmaterialização"
temática, estes fabricantes expressaram que se dedicam à optimização, concepção ecológica, fecho de loops, regeneração e utilização de soluções digitais.
·

Em mais de um caso, os fabricantes explicaram que até 25% do seu produto (o limiar mais
baixo possível permitido na pesquisa) vai para o aterro sanitário. Uma empresa, nomeadamente, explicou que mais de 75% dos seus produtos (o limite mais elevado possível
permitido na pesquisa) se alinham com os princípios da economia circular.

·

A substituição além do plástico não é actualmente uma opção para os fabricantes que responderam. O vidro tem sido considerado, mas não há fornecedores no mercado. O alumínio é outra opção, mas carrega uma grande pegada de carbono e tem limitações técnicas
nas formas e tamanhos utilizados para as embalagens. Uma empresa observou que tinha
analisado os bioplásticos, mas explicou que não era uma opção viável no contexto de um
país em desenvolvimento como Moçambique. Outras explicaram que o PET oferece uma
oportunidade de custo competitivo que outros materiais não oferecem; do ponto de vista
logístico, também é mais fácil e mais rentável de transportar.

·

Os produtores/fabricantes que se envolvem em práticas circulares afirmam estar a comunicá-lo, embora o tema não seja necessariamente um tema central no seu alcance e
marketing. Pesquisas de documental mostram que o termo é normalmente (e corretamente) usado dentro das iniciativas de sustentabilidade da empresa.

·

Olhando para o futuro, existem planos em mais de um fabricante para renovar a sua infra-estrutura de fábrica para incluir tecnologias/processos que ajudem a avançar a circularidade. Não ficou claro nas entrevistas em que medida essas tecnologias e processos
permitirão a circularidade no design ou operação de seus produtos.

·

Em termos de desafios para um ambiente de negócios mais favorável, os inquiridos destacaram a fraca legislação ambiental, educação (na reciclagem e princípios da CE), a falta
de financiamento na investigação, desenvolvimento e inovação, e a falta de subsídios ou
incentivos adicionais como os principais obstáculos para avançar ainda mais na transição
de Moçambique para uma economia circular.

·

Finalmente, quando questionados sobre o Decreto do RAP de 2017, os respondentes
confirmaram que todos estão cientes da legislação RAP existente, mas que nem sempre
estiveram envolvidos no seu desenvolvimento.

Em geral, alguns dos maiores produtores e fabricantes começaram a pensar e planejar a implementação de práticas circulares nas suas operações e produtos. No entanto, com excepção de
alguns casos, esses planos geralmente ainda não se traduziram em acções e objectivos mensuráveis. As iniciativas circulares, além disso, tendem a estar vinculadas a tentativas formais
ou informais de fazer avançar os respectivos programas de responsabilidade social corporativa
(RSE) das empresas, o que pode explicar a falta de dados quantitativos ou relacionados a negócios disponíveis sobre o tema. Positivamente, o motivo RSE demonstra que os compromissos
corporativos podem ser importantes motores (como destacado no Capítulo 2) que estimulam o
envolvimento em modelos e processos de negócios inovadores, inclusive em mercados geograficamente distantes das sedes corporativas. Assim, juntamente com a ampla adopção de medidas
de redução de custos associadas à eficiência dos recursos operacionais, pode-se presumir com
confiança que a mentalidade necessária para implementar estratégias e práticas circulares entre
produtores e fabricantes de plásticos em Moçambique é alcançável.

Intermediários e recicladores
Um importante grupo de intervenientes formais e informais recolhe e reprocessa uma pequena
percentagem dos plásticos encontrados em aterros sanitários e em pontos de depósito de resíduos. Os plásticos que são recolhidos e vendidos são sacos plásticos PEAD, PET, PP e PEBD.
Embora os seus preços variem, em Fevereiro de 2020 o PEAD tinha o maior valor, seguido pelos
sacos plásticos de PEBD, PP e finalmente PET. A unidade de reciclagem na Beira também recolhe alumínio, que é o dobro do valor do PEAD. Entrevistas com intermediários e recicladores
mostram indicadores chave:
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·

A motivação para trabalhar neste sector é inteiramente económica, embora exista o reconhecimento de que a reciclagem proporciona um bem social, quanto mais não seja
através do número de indivíduos que ganham a vida com tais actividades.

·

Os recicladores favorecem os materiais limpos e pagam aos coletores taxas ligeiramente
mais altas por quilograma de materiais limpos. Os materiais limpos custam menos para
reprocessar, aumentando assim o seu valor de mercado. Este detalhe aparentemente
menor pode-se traduzir em educação e campanhas direcionadas, tanto para catadores,
indústrias e moradores sobre triagem e limpeza para promover resultados vantajosos
para todos: maiores ganhos para os catadores e maiores taxas de reciclagem.

·

Em alguns casos, os recicladores gerem uma forma de microcrédito, concedendo aos
seus agentes empréstimos destinados à compra de materiais dos colectores. Desempenhando um papel semelhante ao de um ponto de coleta física (ou Eco-Pontos, instalado
pela ONG AMOR), estes agentes actuam como intermediários entre o catador e o reciclador - um esquema que aumenta os custos transacionais, mas que é necessário em
situações em que a infra-estrutura de colecta é limitada.

Empreendedores
Ao contrário dos grandes produtores e fabricantes de plásticos estabelecidos, ou recicladores
mais abaixo na cadeia de valor, os empreendedores podem ser mais ágeis nas soluções que
fornecem ao mercado. Este estudo entrevistou vários empreendedores com modelos de negócio
promissores e metas aspiracionais para melhor compreender o seu envolvimento ou implementação da economia circular do plástico ou da economia circular em geral em Moçambique.
Appload: Dada a vasta massa territorial de Moçambique, com 801.590 km2 e a dependência da
economia circular em redes de transporte acessíveis e fiáveis para movimentar bens e materiais
em segunda mão, uma nova startup chamada Appload fornece uma solução viável para o transporte e potencial retorno de carga. O retorno é a prática em que um camião de carga transporta
um carregamento adicional uma vez que o transporte é concluído e o transporta de volta para um
local próximo ou ao ponto de partida inicial do camião. Isso envolve o planeamento cuidadoso
das rotas, para que os camiões não fiquem vazios nas suas viagens de retorno, maximizando
assim a produtividade na estrada. Esta prática também facilita e economiza o elemento de logística reversa que é essencial para a criação de valor de uma economia circular. O Appload é,
em alguns aspectos, o "Uber" para cargas e imita modelos de negócios que tiveram sucesso em
vários outros locais ao redor do mundo. Atualmente, eles têm 150 utilizadores (100 clientes e 50
transportadores).
A própria startup referencia-se como uma solução que "oferece um sistema seguro de reservas
e pagamentos eletrónicos e seguro de carga através de um parceiro terceirizado". Monitoriza as
viagens até à prova de entrega bem sucedida, aliviando os clientes da dor de cabeça de verificar
constantemente a carga. "Tem projectos-piloto com a Coca-Cola, grandes produtores moçambicanos de cimento e frango, e abriu uma discussão com o MDL sobre uma potencial parceria.
Durante a entrevista, a start-up explicou que o desafio para o retorno de bens recicláveis é que
o transportador que faz a entrega original deve estar disposto e ter dinheiro suficiente para comprar os materiais recicláveis para transportar de volta ao comprador. Tais desafios são resolvidos
e, uma vez resolvidos, devem proporcionar uma receita líquida adicional para o transportador e
reduzir o custo total da movimentação de materiais de baixo valor em segunda mão através de
grandes distâncias. O Appload engaja-se claramente no modelo de negócios de economia circular 'partilha' descrito no capítulo dois.
Goodtrade: O mercado moçambicano é relativamente incipiente em termos de procura e oferta
de bens embalados de forma sustentável. Goodtrade, um promotor, distribuidor e exportador de
produtos alimentares e cosméticos fabricados localmente está empenhado em diferenciar-se de
outras empresas como uma opção sustentável, saudável e inclusiva para os consumidores. Além
de buscar certificações orgânicas e de segurança alimentar, a start-up pesquisou alternativas às
embalagens plásticas para os seus produtos. A empresa também mudou de plásticos multicamadas para plásticos de camada única para facilitar a reciclagem, e optou por imprimir etiquetas
diretamente nas embalagens usando uma tinta à base de água, ao invés de usar etiquetas plásticas.
31

Economia Circular dos Plásticos em Moçambique | Desafios e Oportunidades

Na entrevista, a start-up referiu que está a procurar promover a reutilização de embalagens através de uma estação de recarga disponível numa das suas montras em Maputo. Ela reconhece
que os seus consumidores não estão necessariamente dispostos a pagar muito mais por embalagens sustentáveis e explica que, embora lhe vá custar o dobro mudar de embalagens totalmente
de plástico para papel e sacos de plástico, o seu negócio vai absorver o custo adicional. Parte
deste aumento de custo deriva do tamanho menor da empresa e da incapacidade de comprar
grandes volumes; da sua dependência de intermediários; de códigos fiscais confusos; e de impostos mais altos de importações fora da região da SADC onde os preços dos bioplásticos são
mais competitivos. O Goodtrade está evidentemente envolvido no "modelo de negócio de fornecimento circular" descrito no capítulo dois.
Yopipila: Um dos usos mais frequentemente citados para o plástico reciclado é para a construção; a Conceptos Plasticos da Colômbia popularizou a idéia com o desenvolvimento de tijolos
de plástico agora usados para construir moradias acessíveis. Yopipila, com sede no norte de
Moçambique, está a pilotar uma solução em que utiliza garrafas recicladas vazias cheias de areia
que substituem blocos de cimento para construir estruturas e são, em média, 20 por cento mais
baratas. O trabalho está focado na capacitação de jovens empreendedores moçambicanos para
criar soluções para o bem social.
Além da construção com trabalho intensivo em mão-de-obra, que aproveita pneus reciclados,
bem como garrafas de plástico, a Yopipila está, além disso, a procurar estabelecer sua própria
estação de reciclagem e investir numa trituradora para produzir telhas e tijolos. Tem estado em
discussões com empresas da região para retirar as suas garrafas de plástico e tem considerado
abordar os principais fabricantes de garrafas para criar uma parceria. A Yopipila está envolvida no
"modelo de negócio de recuperação de recursos" descrito no capítulo 2.
Estes três exemplos de Moçambique mostram uma vasta gama de empreendedores práticos e
com uma mente sustentável, que aproveitam os recursos que têm ou podem dar-se ao luxo de
impulsionar para soluções de economia circular de maior valor. Eles também mostram um elemento crítico da economia circular: que ela é muito mais do que a reciclagem. Embora os estudos
de caso encontrados no âmbito deste estudo sejam em número limitado, eles demonstram uma
mudança promissora no pensamento e nas oportunidades de negócios que trazem valor aos
consumidores e à sociedade em geral. É necessário o apoio adicional do governo que promove a
inovação e o financiamento para os empreendedores para ajudar na transição para a economia
circular.
O Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul (ProAzul) tem um interesse crescente em impulsionar produtos e serviços empresariais destinados a aumentar a circularidade. O ProAzul lançou
o programa MozAzul Inovação em 2021, com o primeiro desafio de inovação focado em soluções
para transformar redes de pesca usadas e descartadas. Através deste processo, o ProAzul ofereceu aos participantes acesso às redes para a prototipagem, apoio técnico e ligações às comunidades pesqueiras. Dos 30 empreendedores moçambicanos que apresentaram propostas, a
BioMec foi seleccionada para receber financiamento através de um mecanismo de subsídio correspondente. A empresa irá pilotar a criação de próteses ortopédicas de alto desempenho a partir
de redes de pesca. Os desafios comuns que os empreendedores identificaram incluíam o acesso
ao conhecimento e tecnologias e os elevados custos logísticos. Oportunidades semelhantes no
futuro que apoiem a superação desses desafios podem estimular empresas de origem local que
não só são competitivas como também proporcionam diferenciação no mercado.

Resultados da pesquisa documental
Para além dos perspectivas fornecidos pelas partes interessadas na cadeia de valor dos plásticos em Moçambique, estudos académicos demonstraram que a circularidade está a ser empregada no sector têxtil com grande frequência. Um inquérito realizado em 2016 em Moçambique,
Angola e Malawi sobre o tema das taxas de substituição251para vestuário em segunda mão e
têxteis domésticos, por exemplo, mostrou uma taxa global de 37 ± 5% para os moçambicanos,
com uma tendência ligeiramente maior para reutilizar/substituir vestuário e têxteis domésticos em
25
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As avaliações do ciclo de vida (LCAs) indicam que a reutilização de têxteis é a melhor solução do ponto de vista ambiental em comparação com a reciclagem e incineração de materiais com recuperação de energia. Além disso, as opções actualmente disponíveis para a reciclagem de materiais têxteis são ainda muito limitadas, pelo
que a reutilização é consequentemente o tratamento preferencial quando o estado de um artigo permite que isso aconteça. o avaliar o benefício da reutilização, um factor
crítico é a taxa de substituição, que é definida como o grau em que a compra de vestuário em segunda mão e de têxteis domésticos substitui a compra de artigos novos
semelhantes.
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detrimento de outros produtos têxteis. Em geral, as razões mais frequentemente apresentadas
para a compra de produtos têxteis em segunda mão foram relacionadas com os custos, ou que
a qualidade era melhor do que a dos novos produtos, ou que eles podiam comprar uma marca
melhor por um preço mais baixo. Em Angola e Moçambique, curiosamente, entre as cinco primeiras respostas para a aquisição de produtos têxteis em segunda mão estava que era melhor para
o ambiente (Nørup et. al 2019).
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Apesar das limitações técnicas associadas à circularidade dos plásticos, empresários e
grandes empresas têm enfrentado o desafio de frente, introduzindo produtos e modelos
de negócio criativos que atraem os consumidores à reutilização de embalagens plásticas;
anular as desvantagens económicas dos plásticos através da recolha, triagem e venda altamente eficientes; empregar tecnologias avançadas para cumprir as metas de recolha de
resíduos municipais; e fazer uso dos resíduos plásticos para produzir produtos sob pedido
para contextos de menor renda.
Os exemplos de circularidade do plástico não se limitam à Europa, China ou economias
com capacidades de fabricação avançadas. Muitos estudos de caso provêm de África,
que partilham pelo menos alguns dos mesmos desafios e oportunidades disponíveis para
os moçambicanos. Tal como abordado no Capítulo 3, uma economia circular em plásticos
está inteiramente dentro do reino dos PRMI.
O modelo PETCO da África do Sul demonstrou ser um meio eficaz na implementação da
legislação RAP em plásticos PET, tendo sido subsequentemente adoptado em vários países do continente africano. O modelo deve ser estudado em profundidade e simulado para
o contexto moçambicano.
Para além das múltiplas iniciativas privadas presentes na região, Moçambique pode igualmente aprender com iniciativas públicas de gestão de plásticos no Ruanda, Quénia, Tunísia e noutros lugares. No entanto, nenhuma destas iniciativas foi implementada de forma
rápida ou fácil, parece que a bem estabelecida proibição dos sacos plásticos no Ruanda,
que as ferramentas políticas - e particularmente as desenvolvidas em conjunto com as
comunidades privadas e afectadas - podem ter efeitos positivos significativos sobre os
resíduos plásticos.
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Tendo coberto o contexto geral dos resíduos plásticos marinhos no capítulo 1, uma compreensão
mais profunda da economia circular e dos plásticos no capítulo 2, e uma revisão das iniciativas
existentes em Moçambique para reduzir os resíduos plásticos marinhos através do emprego dos
princípios da economia circular no capítulo 3, este capítulo irá agora apresentar uma breve recolha das muitas iniciativas públicas e privadas de circularidade dos plásticos que existem em todo
o mundo e no continente africano. Note-se que nenhum destes exemplos, quando estudado em
profundidade, oferece soluções fáceis ou sem falhas. Pelo contrário, estes exemplos destinam-se a inspirar e a seduzir o seguimento, investigação adicional e uma avaliação honesta sobre
quando e como estas soluções se poderiam aplicar a Moçambique a médio e longo prazo.
Os exemplos apresentados nas secções 4.1 e 4.2 foram seleccionados pela sua contribuição
para a redução dos resíduos plásticos em escala através do emprego de inovações, tecnologias
e modelos de negócio circulares que, por vezes, avançam simultaneamente vários objectivos de
desenvolvimento. Foi igualmente dado destaque às iniciativas dos sectores público e privado que
têm sido utilizadas com sucesso na região africana e que podem ser testadas em Moçambique.

4.1 Inovações do sector privado em plástico
Inovações de produtos e processos
O design e a reutilização intencional dos recipientes plásticos261 surgiu como uma das soluções
mais procuradas para a redução dos resíduos plásticos. A Fundação Ellen MacArthur (EMF) calcula que a substituição de 20% das embalagens plásticas de uso único por alternativas reutilizáveis oferece uma oportunidade no valor de pelo menos 10 biliões de dólares USD. Os modelos de
reutilização podem trazer grandes benefícios para o utilizador e para o negócio, incluindo experiências superiores do utilizador, percepção do utilizador, fidelidade à marca e economia de custos.
Um dos exemplos mais aclamados de plástico reutilizável foi desenvolvido pela Algramõ. O
termo e o nome da empresa chilena, 'Algramõ', baseiam seu modelo de negócio na compra de
produtos vendidos em quantidades pequenas ou personalizadas, ou 'por grama'. Fundamentalmente, a empresa utiliza embalagens plásticas como carteira digital, permitindo aos consumidores comprar produtos selecionados de grandes produtores como a Unilever e a Nestlé. O modelo
de negócio transfere o valor do produto para a embalagem, atraindo assim os consumidores a
reutilizar a mesma embalagem em várias ocasiões. Através da utilização de máquinas de venda
automática colocadas nos mercados, Algramõ dá aos consumidores a opção de comprar mais
ou menos de um produto (por exemplo, detergente) e, ao reutilizar a mesma embalagem de
plástico com chip de identificação por radiofrequência (RFID), recebe um desconto na compra.
A tecnologia também aborda a "taxa de pobreza" que as famílias de baixos rendimentos pagam
frequentemente em embalagens mais pequenas - particularmente saquetas de plástico de utilização única - porque não têm dinheiro para comprar embalagens "a granel". Segundo a empresa,
este "imposto" pode custar às famílias até 40 por cento mais dinheiro por bens de uso diário. Ao
comprar apenas o que o usuário pode pagar, e receber um desconto na reutilização da mesma
embalagem de marca, os consumidores podem comprar produtos e embalagens de plástico de
forma sustentável. Algramõ está atualmente em expansão internacional.
Hepi Circle, outra start-up lançada na Indonésia, substitui as saquetas de uso único por pequenos frascos reutilizáveis. Os clientes compram uma pequena garrafa recarregável com um
produto doméstico (por exemplo, detergente) do Hepi Circle através de um warung (loja de conveniência familiar local). Uma vez esgotado o produto, a garrafa vazia é trocada no warung pela
26
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A Reutilização da Fundação Ellen MacArthur: Rethinking Packaging (2019) explica que a reutilização do plástico pode reduzir os custos de embalagem e transporte do
produto fornecendo refis para recipientes reutilizáveis em forma compacta, como em concentrados ou sólidos, por exemplo, como comprimidos. A reutilização também
pode construir fidelidade à marca através de esquemas de depósito e recompensa por embalagens reutilizáveis. Ela melhora a experiência do usuário ao melhorar a
aparência, a sensação ou a funcionalidade das embalagens reutilizáveis que poderiam ser feitas com processos e materiais de maior qualidade, já que seu custo inicial
de produção é dividido por muitos usos. A reutilização pode permitir que as empresas reúnam as preferências dos usuários de inteligência e o desempenho do sistema,
o que pode ser obtido pela incorporação de tecnologias digitais como etiquetas RFID, sensores e rastreamento por GPS no sistema de embalagens reutilizáveis. Além
disso, pode otimizar as operações empregando economias de escala para distribuição e logística através da partilha de embalagens reutilizáveis entre marcas, setores
ou redes mais amplas. Finalmente, as embalagens reutilizáveis podem ser adaptadas às necessidades individuais em termos de quantidades e design de embalagens
desejadas.
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compra de uma garrafa cheia. A garrafa vazia é limpa e reabastecida num local central e depois
redistribuída às warung, de bicicleta, para estar pronta para o próximo cliente (EMF 2019). Ao
contrário da Algramõ, ela depende de uma solução tecnologicamente menos sofisticada para um
problema semelhante. Esta inovação reconhece que as saquetas de uso único são uma preocupação crescente nos fluxos de resíduos dos países emergentes, e têm sido encontrados em
locais tão próximos como o Gana para serem predominantes mesmo em água potável (NCBI,
2012). Não é claro até que ponto as saquetas não relacionados com o sector médico são um
problema crescente em Moçambique.
Não limitadas a startups, grandes empresas como a Coca Cola estão a introduzir as suas próprias inovações. No Brasil, a Coca-Cola Company investiu USD 25 milhões na unificação do
design das suas garrafas PET reutilizáveis e outros USD 400 milhões na expansão da sua infra-estrutura de reutilização (instalações de limpeza e recarga de garrafas) como parte da sua
aspiração de aumentar significativamente as suas embalagens reutilizáveis até 2030. O modelo
de negócio centra-se num sistema de recompensa: os clientes pagam um depósito indirecto ao
comprar o refrigerante numa garrafa recarregável e, em troca, recebem um desconto na sua próxima compra quando a garrafa vazia é devolvida. Este sistema garante uma alta taxa de retorno
acima de 90%. Os retalhistas, à semelhança das garrafas de vidro retornáveis, armazenam as
garrafas vazias e devolvem-nas à Coca-Cola aquando da entrega de uma nova encomenda. A
Coca-Cola leva a mistura multimarcas de garrafas de volta a uma instalação de engarrafamento
onde os rótulos de papel são lavados e as garrafas são limpas, enchidas de novo e re-marcadas
com um rótulo novo. Dada a comprovada capacidade de logística reversa de Moçambique - como
demonstrado pelas bebidas alcoólicas recarregáveis vendidas pela CDM - pode valer a pena discutir a pilotagem de garrafas PET reutilizáveis com a Coca-Cola e outras companhias.
A inovação plástica em África também aumentou, embora não necessariamente no espaço do
design do produto. Na Nigéria, a Wecyclers - um negócio de recolha reciclável em Lagos, incentiva os bairros a abordar a gestão inadequada do lixo, recompensando os assinantes que se
dedicam à reciclagem do plástico. A recolha porta-a-porta concebida para acordos informais é
combinada com aplicações móveis, tecnologia de serviço de mensagens curtas (SMS) e veículos
de recolha de baixo custo alimentados por bicicletas. Os "agentes" recolhem os materiais recicláveis directamente das residências, que recebem pontos (com base no peso) através de SMS. O
lixo plástico é pesado, depois é levado para os centros de processamento do bairro Wecyclers,
onde é separado, enfardado e finalmente vendido para os recicladores. Os pontos podem ser
aplicados na compra de bens que vão desde alimentos até aparelhos e até dinheiro, melhorando assim o nível de vida dos lares locais. RecyclePoints e Chanja Datti, ambos fundados em
2015, e sediados de forma semelhante na Nigéria, alavancam a coleta facilitando a "assinatura"
individual, permitindo aos utilizadores trocar plástico por dinheiro ou pontos resgatáveis (Science
Magazine 2019).
No Quénia, o Sr. Green Africa, fundado em 2014 e com sede em Nairobi, tira partido da tecnologia inteligente para apoiar um ecossistema que compreende mais de 2000 colectores de resíduos e reciclou mais de 2000 toneladas de resíduos plásticos até à data, que são depois devolvidos
aos fabricantes de plásticos (Science Magazine 2019). Também localizada no Quénia está uma
empresa de nome T3; é um dos principais fornecedores e inovadores de poliéster reciclado e é
a única empresa desse tipo na África (HSBC 2019). O Quénia, em 2017, também desenvolveu a
primeira fábrica africana a converter resíduos de plástico em óleo combustível sintético, enquanto
que na Etiópia, sua primeira fábrica de resíduos em energia começou a operar (Babayemi et al.
2019).
Utilizando tecnologia avançada, o Plastic Bank - uma empresa social implantada no Haiti, Brasil,
Indonésia, Filipinas e, mais recentemente, no Egipto, com planos de expansão para a África do
Sul - utiliza a tecnologia blockchain para coleta e redistribuição de materiais plásticos entre redes,
e faz parcerias com empresas químicas globais para reintroduzir o plástico reciclado no mercado.
Da mesma forma, em áreas urbanas africanas onde existem infra-estruturas formais de recolha e
triagem de resíduos, as novas tecnologias de recolha de resíduos com base em veículos podem
melhorar a eficiência da recolha. Os pesquisadores da IBM Research-Africa desenvolveram
dispositivos de rastreamento que permitem a gestão de veículos de coleta de lixo. Dados tais
como velocidade, tonelagem de lixo carregado nos veículos e comportamento do condutor são
recolhidos em tempo real. O sistema pesquisa eventos a partir de múltiplos sensores embutidos
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nos telefones celulares dos trabalhadores e aplica a aprendizagem da máquina aos dados. As
percepções resultantes para a economia de combustível, melhores rotas de camiões e coleta de
lixo mais eficiente poderiam ajudar as autoridades nacionais a expandir os serviços para cumprir
as metas de coleta de lixo (Revista Science 2019).
Mesmo na atual pandemia, inovação e engenho estão sempre prontamente disponíveis. A Takanaka Plastics, sediada em Gulu, Uganda, criou vários empregos ao desenvolver escudos de
plástico reutilizáveis para os médicos nos hospitais. A Precious Plastic desenvolveu oficinas em
todo o mundo com tecnologia simples para transformar os resíduos plásticos em outros produtos.
Em resposta à COVID19, a comunidade da Precious Plastic disponibilizou o design de moldes
específicos para as necessidades de resposta da COVID-19, tais como viseiras faciais e máscaras respiratórias para os cuidados intensivos. Entretanto, a TECO2, sediada em Burkina Faso,
desenvolveu um material inovador para produzir materiais de construção e móveis ecológicos. O
negócio start-up produz telhas e bancos escolares resistentes e de longa duração. Ao processar
resíduos plásticos reciclados e fibras vegetais locais, os produtos oferecem vantagens de preço
e qualidade. As bancadas escolares são vendidas directamente às escolas e programas ou a
ONGs que promovem a educação. Ao mesmo tempo, sites na internet como o SHiFT (lançado
em junho de 2020) oferecem aos usuários centenas de soluções para combater a poluição do
plástico oceânico na fonte para incentivar os indivíduos a pararem de usar o plástico, ajudando a
fechar o ciclo, dando aos resíduos plásticos uma segunda vida, e minimizando a poluição no mar.
Dada a visibilidade da quantidade de lixo plástico, e especialmente lixo plástico marinho, tem recebido nos últimos anos, é altamente provável que o sector privado continue a investir e a inovar
em exemplos de melhores práticas com as quais se pode aprender.

O modelo PETCO
A PETCO (PET Recycling Company NPC) é a entidade da indústria na África do Sul responsável
pela gestão da Responsabilidade Alargada do Produtor (RAP) da indústria de plástico PET. Incorporada em 2004, a sua missão é fazer crescer a recolha e reciclagem de garrafas PET, após
utilização pelo consumidor, em nome dos seus membros. Os esforços da PETCO são financiados por uma taxa voluntária paga pelos transformadores sobre a resina PET comprada e por
doações de proprietários de marcas, produtores de resina e retalhistas. A organização trabalha
com toda a cadeia de valor da PET - desde os produtores de resina até aos transformadores, engarrafadores, proprietários de marcas, retalhistas e consumidores. Em 2019, alcançou uma taxa
de reciclagem de 62%27, sugerindo que está a coletar mais garrafas PET do que aquelas que vão
para aterros. Através da reciclagem de garrafas PET, a PETCO calcula que mais de 1,2 milhões
de toneladas de carbono e mais de 4,5 milhões de m3 de espaço em aterro foram economizados
até hoje.
Na África do Sul, o PET reciclado (rPET) é utilizado para fazer novos produtos, tais como fibra
de poliéster para roupa (vestuário), têxteis domésticos (edredões, almofadas, alcatifas), peças
de automóveis (tapetes, isolamento acústico, forros de botas, coberturas de assentos), artigos
de utilização final industrial (geotêxteis e isolamento de telhados), cintas, peças de canto de caixas de frutas, e novas embalagens e garrafas PET tanto para produtos alimentares como não
alimentares. O rPET é geralmente misturado numa proporção de PET virgem para reciclado,
dependendo da aplicação requerida; para garrafas (por exemplo) Coca-Cola, essa proporção é
aproximadamente 70% reciclada e 30% virgem (PETCO 2020).
Em 2019, a PETCO estabeleceu uma quota que afectou as importações de plástico PET para a
África do Sul. A quota foi estabelecida principalmente como resultado do fecho inesperado em
Agosto de 2019 da Mpact Polymers, uma empresa que a PETCO utilizava para suas atividades
de reciclagem,28 3levando a uma capacidade limitada para absorver PET adicional. A decisão de
cessar as operações aparentemente apanhou de surpresa a maior parte da indústria. O encerramento da Mpact Polymer ocorreu numa época em que as restrições às importações de plástico
nos mercados asiáticos estavam a aumentar o volume de importações para a África do Sul, o que
começou a colocar pressão sobre o país. Nos últimos anos, a maioria das licenças de importação
concedidas não foi exercida integralmente (normalmente apenas 14%), de modo que o súbito
aumento em 2019 apanhou o sector de PET da África do Sul despreparado. Entendendo que
27
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Em 2004, quando a PETCO foi incorporada pela primeira vez, as taxas de reciclagem da PETCO foram de 16%. A PETCO tem uma meta de 70% de taxa de reciclagem
estabelecida para 2022.
O encerramento da Mpact Polymers representou mais da metade do déficit de quase 8.406 toneladas de coleta em 2019 (PETCO 2020a).
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volumes crescentes de material importado competiriam pela capacidade de reciclagem com as
garrafas locais, assim que o fecho da Mpact Polymers fosse aparente, a PETCO retirou o apoio
para quaisquer novas licenças de importação até 2019 e 2020 (PETCO 2020b). Uma entrevista
conduzida com o Chefe de Sustentabilidade da Coca-Cola para a região do Sudeste Africano em
Agosto de 2020 deu espaço para a esperança (David Drew 2020). Apesar do encerramento da
Mpact Polymer em 2019, parece que a capacidade da África do Sul para importar PET em breve
será retomada, embora ainda não esteja claro em que volumes e a partir de que mercados.
No geral, o modelo PETCO tem sido muito bem sucedido. Com base na sua experiência na África
do Sul, a Coca-Cola, os seus parceiros engarrafadores, a Associação de Fabricantes do Quénia
e outros actores da indústria lançaram a PETCO no Quénia, como um esquema voluntário de
responsabilidade do produtor alargado em Junho de 2018. Este esquema foi agora também introduzido na Etiópia. Na Tanzânia, Namíbia, Moçambique, Zâmbia e Botsuana, a empresa contratou
com recicladores externos para comprar garrafas PET pós-consumo e incentivar os catadores
locais a recuperar as embalagens. A força do modelo PETCO em África é que o PET recolhido é
reciclado no mesmo país e não exportado. Parcerias como a PETCO ajudam ainda a criar um sistema de ciclo fechado que beneficia o meio ambiente, serve as comunidades e começa a traçar
um caminho de oportunidades compartilhadas para as gerações futuras. (African Business 2019)

4.2 Programas e políticas públicas
Proibições de sacos plásticos
Embora as medidas direccionadas para a recolha de resíduos possam reduzir o vazamento de
plástico para o oceano, há também a necessidade de reduzir a quantidade de plástico no sistema,
especificamente os problemáticos e desnecessários produtos e embalagens de plástico de uso
único que têm sido considerados como grandes contribuintes para o lixo oceânico. Vários estudos identificaram certos tipos de plásticos de uso único, tais como sacos de plástico, que podem
ser encontrados em grande quantidade no lixo oceânico. Um foco a montante no problema da
poluição marinha pelos plásticos pode, portanto, explorar oportunidades para reduzir a produção
de um conjunto definido de produtos e embalagens de plástico problemáticos e desnecessários,
que são não recicláveis e/ou não reciclados em escala (Ocean Conservancy 2019).
O Ruanda apresenta talvez um dos casos mais conhecidos de implementação de proibições
rigorosas de sacos de plástico não-biodegradáveis, uma medida viável e necessária para reduzir os resíduos plásticos. A proibição dos sacos plásticos, decretada em 2008, foi precedida por
várias ações; entre elas: um estudo de 2003 financiado pela Autoridade de Gestão Ambiental do
Ruanda e discussões subsequentes, campanhas nacionais a partir de 2004, e uma proibição de
plásticos com menos de 100 mícrons de espessura em 2005. A implementação de 2008 foi rigorosa, com os contrabandistas a receberem até 6 meses de prisão. E, embora a proibição tenha
diminuído substancialmente a importação de sacos plásticos,294 não foi isenta de problemas.305
(Behuria 2019) Mais recentemente, em Junho de 2019, o Gabinete do Ruanda adoptou um projeto-lei que visa proibir a fabricação, o uso e a venda de plásticos de uso único. A redução do
uso de plástico de uso único provavelmente reduzirá ainda mais o consumo global de plástico no
Ruanda no futuro próximo, e demonstra a possibilidade de diminuir o uso de plástico (cenário de
suficiência de plástico) se as decisões forem tomadas a nível nacional (Babayemi et al. 2019).
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A aplicação rigorosa dos regulamentos do Ruanda reduziu a utilização de sacos de plástico e a importação de produtos plásticos desde a introdução da proibição, em
2006. Utilizando os Códigos do Sistema Harmonizado (SH) utilizados para classificar as trocas de mercadorias, é possível quantificar o impacto que esta regulamentação
tem feito na entrada de plásticos no país. Especificamente: (a) "Outros artigos de plástico" (código HS3926) cobrindo artigos plásticos acabados diminuiu de 5000 toneladas em 2004 para 175 toneladas em 2016; (b) polímeros com o código HS3905 (polímeros de acetato de vinil e outros polímeros de vinil em formas primárias) diminuiu
de 532 toneladas em 2009 para 263 toneladas em 2016; (c) O HS3908 (poliamidas em formas primárias) diminuiu de 101 toneladas em 2010 para 11 toneladas em 2016;
(d) O HS3910 diminuiu de 104 toneladas em 2012 para 13 toneladas em 2016; (e) O HS3913 (polímeros naturais, incluindo polímeros modificados em formas primárias)
diminuiu de 106 toneladas em 2005 para aproximadamente zero importação em 2016; (f) Os seguintes também sofreram uma diminuição no consumo: polímeros de
acetato de vinil e outros polímeros de vinil na forma primária (HS3905); (g) poliamidas na forma primária (HS3908), silicones na forma primária (HS3910), e "polímeros
naturais, incluindo polímeros modificados na forma primária" (HS3913); (h) em geral, o uso de polímeros das categorias 3908 a 3916 está agora nos níveis mínimos da
última década. (Babayemi et al. 2019)
Behuria (2019) descreve o contrabando predominante de sacos plásticos dos países vizinhos, o súbito fecho de fabricantes da indústria do plástico com impacto nos
negócios, e um aumento dos custos operacionais para a maioria dos fabricantes no país. Não estimulou, como o governo esperava, a inovação em novas tecnologias. A
falta de apoio governamental - através de subsídios e incentivos para mercados de materiais alternativos é a crítica mais amplamente compartilhada pelo setor privado
à proibição.
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Seguindo os passos do Ruanda, o Quénia introduziu em 2018 uma lei que tornava ilegal a produção, venda e utilização de sacos de plástico, com multas até 40.000 dólares e 4 anos de prisão.
A proibição dos sacos de plástico no Quénia foi formalmente anunciada quatro vezes, a partir
de 2005, e foi repetidamente cumprida por protestos de fabricantes locais. A proibição custou
milhares de empregos no país (Behuria 2019) e obrigou os pequenos empresários, como os que
vendiam batatas fritas caseiras, a utilizar embalagens alternativas significativamente mais caras
às suas próprias custas, uma vez que os clientes se recusam a suportar o custo. Como em Ruanda, a crítica mais comum foi a falta de apoio do governo para alternativas (The Guardian 2018).
Embora os economistas muitas vezes considerem as proibições ineficientes e difíceis de fazer
cumprir, as proibições podem ser eficientes quando os benefícios marginais do bem são pequenos e os custos sociais marginais associados à sua produção/utilização ou eliminação inadequada são elevados. Não existem estudos empíricos suficientes sobre os benefícios e custos das
proibições de plásticos, mas estes podem ser economicamente justificados para alguns plásticos
de uso único porque os benefícios perdidos para os consumidores são mínimos devido à disponibilidade de substitutos próximos (ou seja, sacos de papel ou palhinhas de papel) e ao baixo valor
dos plásticos de uso único como recicláveis. Dada a preponderância de detritos marinhos de
produtos alimentares de uso único, as proibições poderiam reduzir substancialmente a poluição
por plásticos marinhos (Abbott e Sumaila 2019).
As proibições plásticas não estão limitadas ao Ruanda ou ao Quénia. Na verdade, África é o continente com o maior número de proibições de plástico: aos 25 anos, a partir de 2019. Ver Figura 3.
Figura 3
Países que implementam uma proibição total dos sacos de plástico, uma tributação ou uma proibição parcial/taxa. Fonte: PRI 2019.

Além das proibições de sacos de plástico apresentadas acima, pequenas garrafas de plástico
definidas como de uso único na Índia foram proibidas em Outubro de 2019. A proibição afeta
os sacos plásticos, copos, pratos, pequenas garrafas, palhinhas e certos tipos de saquetas. As
garrafas pequenas são definidas como sendo de 200ml ou menores. Na Tailândia, a proibição de
embalagens de isopor e itens de plástico de uso único, incluindo sacos plásticos leves, palhinhas
e copos, entrará em vigor em 2022. A proibição faz parte do roteiro do governo para a gestão de
resíduos plásticos para 2018-30. (Credit Suisse, 2019).
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Outras medidas para reduzir a importação/produção de plástico
De 1992 a 2018, a China importou um total acumulado de 45% dos resíduos plásticos do mundo.
Uma vez implementados controles mais rigorosos, muitos desses mesmos resíduos encontraram
novos destinos, particularmente no Sul e Sudeste do Oriente e no Pacífico (Brooks et al. 2018).
Em resposta, vários países tomaram medidas rápidas num esforço para rejeitar os resíduos de
plástico importados. Por exemplo, em 2019, a Indonésia anunciou que enviaria 100 contentores
de resíduos plásticos contaminados de volta para a Austrália “para deixar claro que o país não
deseja tornar-se uma ‘lixeira’”. Da mesma forma, o Camboja rejeitou recentemente os envios de
resíduos enviados por empresas ocidentais para processamento; as autoridades do Camboja
anunciaram que iriam enviar 1.600 toneladas de resíduos de volta para os EUA e Canadá. Os
contentores cheios de resíduos plásticos, abertos pelos funcionários da alfândega e dos impostos especiais de consumo, foram rotulados como “produtos recicláveis”, sem rótulos de resíduos
plásticos. A Malásia, por sua vez, enviou até 3000 toneladas de resíduos plásticos de volta para
os países de onde veio, incluindo a Austrália (Credit Suisse 2019).
Uma preocupação crescente é a tendência crescente no reencaminhamento de remessas ilegais
de resíduos plásticos para países de importação emergentes que tiram partido da fraca capacidade de aplicação da lei. As transferências, como exemplificado no caso do Camboja acima, são
regularmente falsamente declaradas como não perigosas ou são misturadas com outros fluxos
de resíduos. Também é preocupante o uso de declarações erradas para evitar o pagamento de
impostos, ou o uso de países de trânsito numa zona franca de comércio. O estudo da INTERPOL
(2020), que revela esta actividade criminosa, recomenda o seguinte:
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·

Estratégias de inspecção direccionadas e eficientes em termos de tempo, em particular
indicadores de risco e investigações financeiras conduzidas por serviços de informações,
para combater não só os aterros, mas também as redes criminosas e os activos ilícitos

·

Devido às limitações dos poderes de investigação, as investigações de crimes de desperdício podem ser fragmentadas entre várias autoridades. A cooperação inter-agências
pode fornecer uma resposta adequada aos desafios enfrentados na execução de crimes
de resíduos, combinando competências, mandatos e poderes estatutários de diferentes
autoridades para alcançar uma abordagem de investigação de crimes de resíduos, incluindo investigações ambientais, financeiras e de crime organizado, quando apropriado.

·

Melhorar a rastreabilidade dos resíduos através do fortalecimento e padronização do sistema de licenciamento de instalações de resíduos em todo o país, tornando as bases de
dados nacionais de instalações licenciadas acessíveis a outros países, e atualizando a
regulamentação de importação de acordo com a emenda da Convenção da Basiléia sobre resíduos plásticos a partir de Janeiro de 2021, entre outros.
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Recomendações ao
Plano Nacional
de Combate ao
Lixo Marinhos de
Moçambique e às
Ambições da
Economia Circular

5

Principais Conclusões do Capítulo 5
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1

Existem e foram testados instrumentos políticos comprovados nas economias emergentes
que, uma vez adaptados ao contexto local, e tendo em conta tanto os potenciais desafios
como as condições para o sucesso, podem efectivamente conter o lixo plástico marinho.

2

O Governo de Moçambique já deu passos importantes na aplicação de várias destas recomendações; por exemplo, o esquema de Responsabilidade Produtora Alargada mostrou,
noutros contextos, ter potencial para financiar a infra-estrutura de resíduos sólidos crítica
para os modelos de negócio de recuperação de recursos. Muito mais deve ainda ser feito
para que as iniciativas existentes sejam bem sucedidas.

3

Como foi observado no capítulo dois, uma economia circular requer o envolvimento de
múltiplos participantes que assumem papéis múltiplos; esta mesma dinâmica pode ser
desenvolvida no espaço político e entre grupos públicos, privados e complementares.

4

Embora o governo tenha um papel crítico a desempenhar no estabelecimento do ambiente
favorável e do quadro regulamentar necessário para a transição de um país ou cidade para
uma economia circular, o motor mais importante de uma transição contínua permanece
nas mãos do sector privado. Como resultado, qualquer transição eficaz deve simultaneamente apoiar uma agenda de desenvolvimento do sector privado, enraizada em plataformas de diálogo eficazes, inovação, uma infra-estrutura de qualidade e dados.
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Este capítulo foi concebido para desenvolver as conclusões dos capítulos anteriores e tentar
fornecer recomendações concretas sobre como o Plano Nacional de Acção de Moçambique de
Combate ao Lixo Marinho e os decisores políticos podem reduzir significativamente os resíduos
plásticos (e outros materiais), fazendo avançar a transição para uma economia circular. As recomendações serão tomadas de empréstimo das melhores práticas internacionais, lições aprendidas com a pesquisa e entrevistas conduzidas com as principais partes interessadas moçambicanas. Embora estas recomendações políticas sejam estruturadas de acordo com objectivos
específicos, elas não devem ser consideradas independentes umas das outras; a transição para
uma economia circular e a redução dos resíduos plásticos requer uma profunda coordenação
entre várias entidades governamentais nacionais e locais e os seus respectivos mandatos.
É importante que estas recomendações nesta longa lista sejam consideradas preliminares. Elas
devem ser discutidas e validadas como sendo práticas e de acordo com as estratégias políticas
de Moçambique após consultas com as principais partes interessadas, desde entidades com um
mandato de sustentabilidade ambiental até aquelas mais focadas na competitividade do sector
privado.

5.1 Instrumentos políticos destinados a ajudar combater
os resíduos plásticos (marinhos)
Em geral, a abordagem global do problema dos plásticos requer uma perspectiva integrada e de
ciclo de vida que a) incentive decisões eficientes de descarte no final do ciclo de vida, b) desencoraje a produção e o consumo de produtos com altos custos sociais de descarte (ou seja, "redução
da fonte"), e c) incentive projetos de produtos de menor impacto e facilmente recicláveis (ou seja,
projetos verdes) (Abbott e Sumaila 2019). Traduzidos em política, esses objetivos podem ser
categorizados em quatro medidas abrangentes em toda a cadeia de valor que melhoram a economia da coleta de resíduos plásticos e, ao fazê-lo, minimizam a poluição marinha por plásticos
(como explicado no Capítulo 1); essas medidas são:
1. Financiar a recolha, ou implementar medidas que aumentem a oferta de financiamento para melhorar a recolha de resíduos. Os esquemas efectivos de Responsabilidade
Produtora Alargada, implementados utilizando taxas de material de embalagem, podem
proporcionar a maior oportunidade para melhorar o financiamento da recolha. Uma taxa
RAP eco-modulada também pode incentivar e acelerar a transição de materiais não recicláveis. A modelagem financeira mostra que uma taxa RAP tem o maior potencial - até
75% ou mais - para fechar a lacuna de financiamento da cadeia de valor.
2. Reduzir plásticos problemáticos e desnecessários de uso único, ou implementar
medidas que reduzam o fornecimento de plástico e reduzam a quantidade de resíduos
plásticos. Proibições bem reforçadas de plásticos de uso único definidos podem ajudar
a aliviar as pressões sobre os sistemas de gestão de resíduos e reduzir o consumo per
capita a longo prazo.
3. Concepção para circularidade, ou implementar medidas que melhorem a qualidade do
plástico no fluxo de resíduos e reduzam a dependência de materiais virgens, adotando
princípios de eco-design para melhorar a reutilização, a reciclabilidade e o uso de conteúdo reciclado. A política nacional, combinada com os compromissos do sector privado,
pode padronizar as entradas, melhorar a qualidade do plástico que entra no fluxo de
reciclagem e impulsionar a coleta. O design para reintegrar o conteúdo reciclado em aplicações de plástico tem um impulso do setor privado que pode ser apoiado pela política.
4. Desenvolver mercados de reciclagem e tratamento, ou implementar medidas que aumentem a procura por plásticos pós-consumo, incluindo reciclagem e soluções sustentáveis para resíduos não recicláveis e não recicláveis. Isto é conseguido com incentivos para
a ampliação da infra-estrutura de reciclagem (com um foco inicial em plásticos altamente
recicláveis) que complementam a coleta de plásticos recicláveis pós-consumo. Isto seria
associado ao desenvolvimento de soluções flexíveis no mercado final para plásticos não
recicláveis, o que pode aumentar a coleta desses plásticos e evitar a perda de recursos.
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As secções seguintes descrevem primeiro as medidas, explicam os desafios que podem ser enfrentados e as condições que já existem para os permitir no contexto moçambicano. As medidas
são então mapeadas por acções imediatas, de curto e médio prazo (Tabela 5).

Financiar a cobrança
Medidas públicas para ajudar a financiar a cobrança:
Criação de um esquema eficaz de Responsabilidade Produtora Alargada
Elemento

Características

Os produtores pagam taxas
dependendo de diferentes
critérios. Em Moçambique, tal
como definido no artigo 4º do
Decreto 79/2017, estes incluem: a
devolução das embalagens;
impacto no ambiente ou na saúde
Taxas de material pública; custo do tratamento dos
de embalagem resíduos plásticos; e design
ecológico.
As taxas de material de
embalagem permitem cobrir os
custos de recolha e gestão de
resíduos, bem como os custos de
reciclagem e tratamento.

Esquema de
devolução de
depósitos (DRS)

Potenciais desafios
Os desafios podem incluir a falta de
capacidade institucional para uma
aplicação adequada, desafios
administrativos e de governança, o
potencial de parasitismo por certos
segmentos da indústria (por exemplo,
PME, produtores de embalagens sem
marca) e o papel do setor informal, se
distante da cadeia de valor SWM formal.

A menor capacidade de pagamento
entre os consumidores em Moçambique
e uma falta geral de conformidade tem
Um instrumento de política,
tipicamente utilizado a nível local, impedido o PAYT de ser uma fonte de
receitas fiável. A medida também
através do qual é cobrada uma
apresenta riscos perversos, o que
taxa de recolha de resíduos às
poderia levar a uma eliminação mais
famílias.
ilegal para evitar taxas. Existem apenas
algumas jurisdições onde a aplicação do
O Município de Maputo tem um
PAYT tem sido eficaz. É um processo
Pague o que
sistema de recolha de receitas que
complicado desenhar uma tarifa
deita fora (PAYT) acrescenta a taxa de recolha de
apropriada que seja socialmente
resíduos às contas de
acessível e aceitável em economias de
electricidade, graduada de acordo
menor renda, ao mesmo tempo em que
com o consumo de electricidade.
é eficaz para reduzir significativamente a
lacuna de financiamento para cobrança.
Estas taxas têm sido um
O risco de não cumprimento é alto,
instrumento importante para
particularmente em bairros
financiar a gestão de resíduos.
economicamente mais fracos ou onde a
penetração do setor informal também é
alta.

Instrumentos de
financiamento
misto

Os riscos em projectos de gestão de
resíduos como o risco de operações e
manutenção, risco de procura, força
maior e riscos devidos a uma
governação ineficiente têm levado a
investimentos limitados do sector
privado até à data. Um aumento das
despesas com o financiamento do
desenvolvimento de projectos-piloto
pode ajudar a reduzir o risco de
investimentos mais amplos.

Fonte: Livro de Política de Plásticos (Ocean Conservancy 2019)
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O Decreto 79/2017 do EPR de Moçambique,
aprovado em 17 de Dezembro de 2017,
estabelece o Regulamento sobre a
Responsabilidade Alargada dos Produtores e
Importadores de Embalagens. Prevê uma Taxa
Ambiental sobre Embalagens a ser paga pelos
actores que colocam embalagens no mercado.

O Diploma Ministerial sobre o Imposto Ambiental
define que o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Em Moçambique, o Decreto para a Taxa Sustentável (FNDS) receberá e gerirá as taxas
Ambiental de Embalagem foi aprovado, cobradas.
mas a sua implementação é lenta.

A gestão da retoma pode ter
Taxa reembolsável cobrada sobre implicações de custos elevados e os
um produto individual no ponto de pequenos retalhistas podem não ter a
compra. A taxa total, ou uma parte capacidade, ou a vontade, de gerir os
retornos. O aumento do preço de retalho
dela, é reembolsável quando o
produto usado é devolvido ao
inicial para os consumidores é outra
ponto de venda ou em um local de barreira potencial. Uma alteração nos
entrega especificado. A DRS
fluxos de materiais devido à DRS
demonstrou que pode ser bem
também poderia ter impacto na
subsistência dos coletores de resíduos
sucedida para recipientes de
bebidas pós-consumo, incluindo
independentes que actualmente
dependem da coleta de resíduos
garrafas PET, latas de alumínio,
garrafas de vidro e muito mais.
plásticos de alto valor como fonte de
renda.

Utilização de capital público,
privado ou filantrópico para
estimular o investimento em
projectos destinados a melhorar a
gestão de resíduos.
O papel desempenhado pelo
financiamento do desenvolvimento
é crucial no fornecimento de
financiamento catalítico e de apoio
à gestão quando visado em pontos
críticos de fuga ou áreas carentes
de financiamento governamental.

Condições para o sucesso
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O Regulamento do EPR em Moçambique permite
um sistema de gestão interna, que pode
potencialmente incluir DRSs para empresas. Esta
modalidade do Regulamento do EPR ainda não foi
concebida.
Com a provável capacidade relativamente baixa
das PMEs de planear e executar a sua própria
DRS, poderia ser dada preferência aos sistemas
colectivos de DRS que são geridos a um nível
mais elevado, por exemplo a nível distrital,
provincial ou nacional. A governação poderia
incluir o sector privado, quer individual quer
colectivamente. O montante do depósito adiantado
e a parte devolvida ao consumidor exigirá uma
consideração cuidadosa dada a menor renda
disponível.

Os governos locais poderiam otimizar as
abordagens para melhorar a conformidade PAYT
e
aumentar as receitas subseqüentes. Para
aumentar as receitas, por exemplo, os governos
locais podem subsidiar transversalmente as
perdas nas recolhas domésticas com uma melhor
cobrança de taxas de geradores a granel ou
institucionais e localidades com maior quantidade
de resíduos gerados e melhor capacidade de
pagamento. Para melhorar a conformidade, como
no caso de Maputo, os governos locais podem
incluir as taxas de recolha dos utilizadores nas
contas domésticas existentes, tais como contas de
electricidade ou água, para consolidar os
pagamentos e melhorar as taxas de conformidade.

Quando os governos locais mostram interesse
proactivo, os projetos de financiamento ao
desenvolvimento mostram bons resultados. A
orientação do financiamento do desenvolvimento
para pontos de fuga pode fornecer capital
catalítico para a criação de sistemas de recolha
robustos, com pouco ou nenhum custo para o
governo local, como parte da transição para
serviços de recolha de resíduos sustentáveis.

Dado o avanço em Moçambique no esquema RAP, é importante que as ferramentas sejam efectivamente implementadas. Alguns passos seguintes são necessários para assegurar a aplicabilidade adequada do esquema RAP e do imposto ambiental complementar. Estes incluem, mas
não estão limitados a: um mecanismo de monitorização e avaliação necessário para assegurar a
responsabilização e medir o sucesso; um orçamento definido para as instituições encarregadas
da implementação e aplicação; o estabelecimento de normas e padrões técnicos de apoio ao
Regulamento; e os estudos técnicos que sustentam os materiais de embalagem utilizados para
melhorar a reciclagem no país. O trabalho com a Administração Fiscal na implementação da lei
fiscal ambiental deve continuar.31 1
Em geral, os resíduos plásticos e os resíduos em geral requerem infra-estruturas financiadas
de forma sustentável, políticas e processos inteligentes e um sector privado empenhado. Ainda
assim, não é suficiente simplesmente gerir o problema cada vez maior; os resíduos plásticos
recebidos também devem ser desacelerados e eventualmente parados.

Reduzir os plásticos problemáticos e desnecessários de uso único (SUPs)
Como explicado no capítulo 2, mesmo que devidamente recuperados e separados, nem todos os
plásticos podem ser facilmente reciclados ou mesmo reutilizados. Embora as medidas orientadas
para a coleta de resíduos possam reduzir o despejo de plástico no oceâno, há também a necessidade de reduzir a quantidade de plástico no sistema, especificamente produtos de plástico problemáticos e desnecessários de uso único e embalagens que foram encontrados como grandes
contribuintes para o lixo oceânico.
Da mesma forma, podem ser encontradas medidas públicas concretas de boas práticas para
ajudar a reduzir o plástico que entra no sistema. Estas incluem:
Medidas públicas e privadas para reduzir problemas e SUPs
Elemento
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Características

Potenciais desafios

A proibição da importação,
produção, comercialização,
distribuição gratuita e uso de
sacos plásticos está a ser
Proibições deliberada pelo Ministério da
de produtos Terra e Meio Ambiente,
ou materiais como parte da revisão do
Regulamento de Gestão e
Controle de Sacos Plásticos
de 2015 (aprovado pelo
Decreto n o16/201Ω5).

Os desafios enfrentados na
implementação do Regulamento
de 2015 foram semelhantes aos
das experiências globais. Estes
incluem uma aplicação
deficiente e uma falta de
aceitação e adaptabilidade por
parte do público. O aumento dos
custos e inconvenientes para os
consumidores, bem como a falta
de disponibilidade de produtos
alternativos acessíveis e
seguros, são alguns dos
principais obstáculos.

Proibição do uso de
fragmentos plásticos ou
partículas com tamanho
inferior a 5mm. As
proibições de microplásticos
Proibições
primários têm um impacto
de
limitado na gestão de
microplástic
resíduos de plástico em
os primários
terra, mas são importantes,
uma vez que os
microplásticos contribuem
com cerca de 2-5% do
plástico oceânico.

Devem ser feitas considerações
semelhantes às de outras
proibições intervencionistas,
incluindo a exigência de fortes
capacidades de governação e
aplicação da lei, apoio
generalizado ao consumidor,
envolvimento com o sector
privado e a disponibilidade de
alternativas viáveis. Atualmente,
apenas oito países possuem leis
ou regulamentos nacionais que
controlam o uso de
microplásticos primários.

Condições para o sucesso
As proibições funcionam melhor onde há uma forte vontade
política local e clareza. Fatores críticos de sucesso para a
implementação efectiva das proibições incluem:
a) Definição clara do alcance da proibição: A definição dos
itens proibidos, juntamente com o ponto de proibição (isto é,
na fabricação, venda, transporte, importação, etc.) ajuda a
evitar confusões. A comunicação e as campanhas públicas
seriam úteis para esclarecer as regras para o público.
b) Aplicabilidade e monitoramento em escala: O
envolvimento do governo local é necessário para assegurar
a aplicabilidade e o apoio local.
c) Apoio judiciário: A aplicação de proibições também é
reforçada quando há apoio legislativo.
d) Acesso a alternativas: As alternativas adequadas e
acessíveis ajudariam a transição para longe dos sacos
plásticos.
e) O diálogo público-privado-societário é necessário para
apoiar uma implementação eficaz e para construir aceitação
e adaptabilidade no seio do público.
A proibição de microplásticos primários pode não ser tão
crítica para o panorama político moçambicano uma vez que
muitos dos microplásticos e micro esferas que aparecem
nos cosméticos, produtos de higiene pessoal (por exemplo,
pasta de dentes, gel de banho, espuma de barbear),
hidratantes, detergentes e fertilizantes serão proibidos na
UE e no Reino Unido onde tais produtos são fabricados.
Não está claro se, sob esta proibição, os fabricantes da UE
orientados para a exportação poderão vender os seus
produtos com microplásticos em mercados não europeus.
Como tal, os legisladores devem permanecer informados
sobre os produtos que estão a ser importados da Europa e
de outros lugares, tomando nota do seu uso potencial de
microplásticos.

Impostos e/ou taxas
impostas a fabricantes,
Ao contrário da EPR, onde o objetivo é financiar a coleta e a
retalhistas ou consumidores
reciclagem, a principal finalidade desta medida é
pela
utilização
de
tipos
31
Não está no âmbito deste relatório avaliar a eficácia do esquema de RAP de Moçambique
fornecer recomendações
específicas
sobre como
desestimularou
a produção
e reduzir o consumo
de produtos
melhorá-lo.
Outros estudos,
incluindo o Estudo do Quadro Legal de Responsabilidade Produtora Alargada da WWF (2019), fornecem orientação
específicos
de produtos
plásticos
específicos.
Os
impostos
e
taxas
poderiam
ser
prática eplásticos
exemplosde
sobre
desenho
uso oúnico
parae operações desta ferramenta.
precursores de proibições definitivas, criando incentivos de
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Fonte: https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/30/eu-european-union-proposes-microplastics-ban-plastic-pollution
desincentivar o uso.
mercado favoráveis que facilitem a transição,
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Fonte: https://www.theguardian.com/environment/2018/jan/09/plastic-microbeads-ban-enters-force-in-uk
Exemplos comuns incluem
A falta de alternativas e o
desincentivando o consumo de plásticos específicos antes
um imposto sobre os sacos aumento dos custos reduzem a
Impostos
e
de sua remoção. Em 2015, foi introduzido um imposto sobre
Economia
Circular
dos Plásticos
em Moçambique
Desafios e Oportunidades
plásticos
no ponto
de venda. |viabilidade
de passar encargos
taxas
os sacos plásticos. No entanto, a implementação foi
Medidas semelhantes têm
adicionais para o consumidor ou

uma vez que os
microplásticos contribuem
com cerca de 2-5% do
plástico oceânico.

Impostos e
taxas

Impostos e/ou taxas
impostas a fabricantes,
retalhistas ou consumidores
pela utilização de tipos
específicos de produtos
plásticos de uso único para
desincentivar o uso.
Exemplos comuns incluem
um imposto sobre os sacos
plásticos no ponto de venda.
Medidas semelhantes têm
sido ligadas a reduções na
quantidade total de plásticos
visados; contudo, o seu
impacto é amplamente
debatido, particularmente
quando se consideram as
opções alternativas
disponíveis.

Promover a utilização de
materiais alternativos aos
plásticos problemáticos e
desnecessários com
materiais reutilizáveis e
Materiais recicláveis e/ou investir em
alternativos novos materiais plásticos
que sejam praticamente
biodegradáveis ou
compostáveis.

apenas oito países possuem leis
ou regulamentos nacionais que
controlam o uso de
microplásticos primários.

Como tal, os legisladores devem permanecer informados
sobre os produtos que estão a ser importados da Europa e
de outros lugares, tomando nota do seu uso potencial de
microplásticos.

Ao contrário da EPR, onde o objetivo é financiar a coleta e a
reciclagem, a principal finalidade desta medida é
desestimular a produção e reduzir o consumo de produtos
plásticos específicos. Os impostos e taxas poderiam ser
precursores de proibições definitivas, criando incentivos de
mercado favoráveis que facilitem a transição,
A falta de alternativas e o
desincentivando o consumo de plásticos específicos antes
aumento dos custos reduzem a
de sua remoção. Em 2015, foi introduzido um imposto sobre
viabilidade de passar encargos
os sacos plásticos. No entanto, a implementação foi
adicionais para o consumidor ou
ineficaz.
para os retalhistas.
É fundamental estabelecer um diálogo público-privado para
determinar a taxa de tributação, estabelecer um processo
eficaz de cobrança de impostos com um ponto de tributação
claramente definido e delimitar as receitas fiscais colectadas
para as actividades de gestão de resíduos.
Há uma falta de consenso sobre
as alternativas plásticas mais
eficazes. Em alguns casos, as
alternativas plásticas
biodegradáveis e compostáveis
podem colocar problemas
semelhantes aos do plástico
convencional. Elas podem ser
biodegradáveis e/ou
compostáveis apenas em
condições específicas e podem
quebrar-se em fragmentos
menores mais rapidamente
causando um problema de
microlitros. Os materiais
alternativos também podem ter
conseqüências negativas. Por
exemplo, as latas de alumínio
podem reduzir o plástico
oceânico e ser reutilizadas ou
recicladas; no entanto, podem
ter emissões de GEE
significativamente mais elevadas
associadas à produção,
transporte e processamento.
Novos materiais que
comprometem a segurança do
consumidor e acarretam um
custo adicional podem ser
rejeitados pelos consumidores
por razões econômicas. Uma
comparação detalhada da
Avaliação do Ciclo de Vida com
materiais existentes deve,
portanto, ser um precursor para
qualquer introdução de novos
materiais e deve ser usada para
ajudar a entender as trocas
comerciais e de decisão ao
considerar alternativas.

O Ministério da Terra e Meio Ambiente (MTA) está a avaliar
uma proposta de adopção de um saco plástico
biodegradável, que após o seu uso pode ser dissolvido em
água quente. É uma preocupação e são necessárias
análises mais aprofundadas ao conteúdo da água, para
garantir que não existam substâncias nocivas que
permaneçam.
Os empresários em Moçambique estão também a expandir
a oferta de produtos feitos de materiais alternativos.
Materiais alternativos inovadores podem melhorar o
reconhecimento da marca e ser usados como uma
plataforma para a colaboração entre indústrias e o
crowdsourcing de soluções viáveis para desafios específicos
publicamente. A colaboração multinacional para encontrar
soluções pode ser necessária, quer na forma de pesquisa e
desenvolvimento de materiais ou inovações específicas na
cadeia de fornecimento, como a utilização de sistemas
locais de distribuição, reduzindo assim o desperdício de
material. Ao avaliar materiais alternativos, as opções de fim
de uso devem ser consideradas para garantir que os
produtos e materiais possam ser manuseados de forma a
optimizar o uso e o impacto.

Fonte: Livro de Política de Plásticos (Ocean Conservancy 2019)

Recomenda-se que a discussão em torno da revisão do Regulamento de Gestão e Controle de
Sacos Plásticos (2015) seja expandida para uma estratégia integrada para lidar com itens plásticos de uso único. Estes poderiam ter em consideração outros produtos problemáticos que são
mais consumidos, e que acabam frequentemente nos oceanos e dificilmente serão reciclados,
tais como palhinhas e agitadores, talheres de plástico descartáveis, recipientes para alimentos
em isopor e embalagens de PVC para produtos de utilização única. Regulamentos para proibir
produtos plásticos problemáticos de uso único em áreas altamente sensíveis também podem ser
introduzidos, tais como em áreas de conservação.
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Design para circularidade
De acordo com a New Plastics Economy Research da Fundação Ellen MacArthur, cerca de 30%
das embalagens plásticas por peso não podem ser recicladas sem um redesenho fundamental,
enquanto apenas 20% são economicamente adequadas para reutilização (Ocean Conservancy
2019). Existe, portanto, a necessidade de introduzir o design circular nas embalagens plásticas.
Tal como as medidas acima mencionadas, é necessário resolver este problema através de sinergias que aproveitem as intervenções públicas e privadas. As medidas de boas práticas incluem:
Medidas públicas e privadas para promover o design circular
Elemento

Padrões de
concepção
ecológica

Normas de
conteúdo
reciclado
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Características

Potenciais desafios

As normas de concepção ecológica
podem aplicar-se a vários aspectos de
um sistema de embalagem, incluindo o
Medidas políticas que
tamanho, a forma, a composição do
estabelecem padrões de
material, a estética e a funcionalidade.
material de embalagem
As evidências identificam quatro áreas
de desafio imediato: embalagens de
plástico e de design para
melhorar a reciclabilidade e pequeno volume e formato, difíceis de
minimizar a pegada
coletar e classificar economicamente
ambiental geral. Padrões de com a mão-de-obra e tecnologia
design ecológico poderiam disponíveis; embalagens não
recicláveis, multi-material e
abordar desafios em torno
de plásticos de baixo valor. multicamadas, design e marca (por
Ao estabelecer padrões e
exemplo, formas, colorantes, rótulos,
incentivos, o quadro político etc.) influenciando a procura do
nacional pode ajudar a
mercado final ou a capacidade de
classificação; e embalagens que
melhorar a reciclabilidade
do plástico que entra no
utilizam materiais muitas vezes
sistema.
tecnicamente recicláveis, mas não
economicamente viáveis para coletar,
classificar e reciclar devido aos seus
baixos volumes.

Requerendo um certo nível
de material reciclado para
ser utilizado em aplicações
de plástico. Potenciais
incentivos ou penalidades
poderiam ser cobrados dos
produtores e importadores
de produtos plásticos para
atender aos seus níveis de
conteúdo reciclado.

Enquanto alguns padrões de conteúdo
reciclado terão que ser isentos para
aplicações sensíveis à qualidade (por
exemplo, embalagens de alimentos
(excepto embalagens PET) e
embalagens de grau médico) devido à
falta de um caminho seguro de
reciclagem para reintegrar o plástico
reciclado nelas, reintegrar o plástico
reciclado em outras aplicações de
plástico menos sensíveis, como
recipientes rígidos não-alimentícios,
fibras e automóveis, apresenta uma
oportunidade. À medida que as
tecnologias avançadas de reciclagem
progridem, permitirá que o plástico
reciclado seja incorporado em uma
variedade maior de aplicações. Ao
desenvolver padrões de conteúdo
reciclado, será importante compreender
as compensações ambientais e
económicas associadas à reciclagem
avançada. Dada a demanda inelástica
em programas obrigatórios, e a oferta
volátil de plástico reciclado, um
descompasso de curto prazo entre a
oferta e a procura apresenta um risco
potencial de altos custos de
conformidade. O baixo custo do material
virgem também é um desafio.

Condições para o sucesso

As iniciativas voluntárias do setor privado são mais
propensas a impulsionar o progresso em torno do
ecodesign a curto prazo, impulsionando a
dinâmica do mercado. Por exemplo, várias
empresas multinacionais, incluindo a Danone,
Nestlé e PepsiCo, comprometeram-se a tornar
100% das suas embalagens recicláveis,
reutilizáveis, compostáveis ou biodegradáveis até
2025. Os governos podem apoiar este
compromisso, trabalhando com o sector privado
para permitir políticas que incentivem as empresas
não comprometidas a seguir. Os incentivos na
forma de taxas de EPR eco-moduladas podem
ajudar a acelerar essa mudança.

Existem abordagens distintas de implementação.
Estas incluem:
a) Uma abordagem baseada em incentivos onde
os padrões de conteúdo reciclado são utilizados
como um instrumento de eco-modulação nas taxas
EPR, em que os produtores com maior conteúdo
reciclado pagam taxas mais baixas de
responsabilidade do produtor. As taxas com
desconto
poderiam servir indiretamente como um
instrumento para fazer a ponte
entre o plástico virgem e reciclado e incentivar os
produtores a
mudar para este último.
b) Um esquema obrigatório que estabeleça a meta
mínima para o conteúdo reciclado e o vincule com
um imposto sobre o não cumprimento. Uma
alternativa poderia ser utilizar um imposto sobre
material virgem como protecção contra o alto custo
de cumprimento de um esquema obrigatório devido à volatilidade dos preços do material
reciclado como resultado do descompasso entre a
oferta e a demanda.
c) A tributação pode criar um incentivo de mercado
e certeza suficiente para
os recicladores escalarem a produção,
aumentando assim a coleta e tornando os
polímeros reciclados mais comparáveis em termos
de custo.

Desenvolver e acordar
voluntariamente normas
comuns, transversais e/ou
inter-industriais, para
materiaisintitulado,
plásticos
e
34
Ver Anexo 1 infográfico
“Progressos
feitos pelas maiores empresas de Bens de Consumo de Mudança Rápida em embalagens plásticas”. A imagem relata
avanços importantes,
mas deixa
claro
que muito mais deve ser feito.
embalagens
para
melhorar
Um alinhamento de padrões a nível industrial pode
a reciclabilidade.
melhorar a reciclabilidade e impulsionar
Uma grande parte das
economias de escala na fase de reciclagem. Além
Economia Circular dos
Plásticos em do
Moçambique
características
design | Desafios e Oportunidades
disso, pode eventualmente trazer um acesso mais
está relacionada com a
Para o sector privado, avançar para
fácil e mais barato ao material reciclado para

os recicladores escalarem a produção,
oferta e a procura apresenta um risco
aumentando assim a coleta e tornando os
potencial de altos custos de
polímeros reciclados mais comparáveis em termos
conformidade. O baixo custo do material de custo.
virgem também é um desafio.

Estabelecer
padrões
industriais
cruzados/inter
médios

Design de
embalagens
recarregáveis

Desenvolver e acordar
voluntariamente normas
comuns, transversais e/ou
inter-industriais, para
materiais plásticos e
embalagens para melhorar
a reciclabilidade.
Uma grande parte das
características do design
está relacionada com a
diferenciação da marca, e
não à função, e existe
devido à falta de padrões
em torno do design. Isto
limita a eficácia da
reciclagem. Por exemplo,
diferenças nos tipos de
garrafas PET entre as
marcas podem inibir o
processo de reciclagem,
enquanto milhões de
garrafas PET não podem
ser recicladas devido à sua
cor ou à indisponibilidade
de mercados finais para
material reciclado.
Desenho de embalagens
para um número mínimo de
viagens ou rotações num
sistema de reutilização. De
acordo com a Fundação
Ellen MacArthur, 20% das
embalagens plásticas têm
potencial para reutilização,
enquanto uma economia de
25% a 50% no custo
poderia ser realizada
através da reutilização e
recarga, como resultado da
recuperação do custo da
matéria-prima.

Para o sector privado, avançar para
padrões voluntários de embalagem
inter-industriais implica em custos
iniciais significativos em pesquisa e
desenvolvimento P&D, fabricação,
qualidade e logística, e o progresso
depende da transparência e
colaboração entre os concorrentes.

Um alinhamento de padrões a nível industrial pode
melhorar a reciclabilidade e impulsionar
economias de escala na fase de reciclagem. Além
disso, pode eventualmente trazer um acesso mais
fácil e mais barato ao material reciclado para
apoiar os compromissos com o plástico. O acordo
inter-industrial, incorporando produtores de resina,
fabricantes de embalagens, recicladores e
proprietários de marcas, pode facilitar a escalada
das capacidades de reciclagem, aumentando a
quantidade de recicláveis e racionalizando a
tecnologia e os processos de reciclagem. O
governo pode apoiar isso através da escala de
padrões bem sucedidos liderados pela indústria
para um conjunto mais amplo de players.

Embora a economia de matéria-prima
possa ser um incentivo potencial, os
custos da logística reversa e os custos
de limpeza e renovação geralmente
traduzem-se em custos sistémicos mais
elevados do que a reciclagem. A
preocupação com a segurança do
produto e do consumidor também é um
desafio.

As embalagens recarregáveis são atractivas, pois
podem reduzir a dependência do consumo de
material virgem e incentivar o sector privado a
mudar do modelo de negócio linear para o circular
de plástico. Novos modelos de entrega de
produtos e modelos de logística reversa
envolvendo coleta, limpeza e reabastecimento
devem ser explorados. Isso exigiria novas
capacidades em torno da logística reversa e o
engajamento de múltiplos actores (fabricantes,
proprietários de marcas, fornecedores de logística,
retalhistas e consumidores). A empresa Good
Trade está a explorar uma opção deste tipo em
Maputo.

Fonte: Livro de Política de Plásticos (Ocean Conservancy 2019)

Como referido no capítulo anterior, as iniciativas empresariais de pequena escala de design circular começaram a aparecer no mercado moçambicano. Em alguns destes casos (por exemplo,
Good Trade), as embalagens recarregáveis foram importadas para o país, e utilizaram estações
de reabastecimento estabelecidas nas frentes de lojas em Maputo. A construção de casas e escolas utilizando garrafas de plástico usadas (por exemplo, Yopipila Hub) é outro exemplo de design circular e emprega o modelo de recuperação de recursos descrito no capítulo 2. Os artesãos,
do mesmo modo, começaram a acrescentar valor às garrafas e macroplásticos recolhidos nas
praias e noutros locais, tendo-os incorporado em peças de arte e artesanato de alta qualidade,
cestos, lençóis e até mesmo colunas rudimentares.
As intervenções políticas acima propostas para o design circular não são, no entanto, destinadas
a pequenos empresários e artesãos. Elas são destinadas a fabricantes e indústrias onde potenciais aplicações escaláveis de padrões de eco-design e conteúdo reciclado podem ter um impacto significativo. Em alguns casos em Moçambique, estas aplicações já existem, embora a sua
adopção seja totalmente voluntária. A Companhia Coca-Cola, por exemplo, fez, voluntariamente,
avanços significativos no design de embalagens e no uso de conteúdo reciclado; como mencionado no capítulo 3, ela até já pilotou embalagens plásticas reutilizáveis no Brasil. Pelo menos
um fabricante de garrafas de água de propriedade local em Moçambique começou igualmente a
seguir um design circular nos seus produtos, como forma de se diferenciar da sua concorrência.
O desafio para o governo moçambicano é trabalhar ao lado desses grandes fabricantes para
estabelecer padrões e sensibilizar a indústria para o uso de conteúdo reciclado em garrafas
plásticas, por exemplo, e introduzir produtos plásticos que são projetados especificamente para
reutilização.
Várias empresas, incluindo as que operam em Moçambique, absorvem os plásticos pós-consumo que são críticos para o desenvolvimento efectivo dos mercados de reciclagem e tratamento
- a quarta medida temática que pode melhorar a economia da recolha de resíduos plásticos e
minimizar a poluição marinha por plásticos.
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Desenvolver mercados de reciclagem e tratamento
Mercados de reciclagem e tratamento estabelecidos a jusante podem criar um efeito de "puxar"
na recolha, com uma procura estável melhorando a economia da recolha. A evidência disto é
visível hoje em dia para plásticos altamente reciclados. Enquanto medidas como padrões de
conteúdo reciclado podem garantir uma demanda consistente dos recicladores e os padrões de
RAP e eco-design podem melhorar a oferta de matéria-prima de qualidade, os mercados de reciclagem precisam ser dimensionados para atender à demanda. Para criar essa demanda, certas
boas práticas públicas devem ser consideradas; estas incluem:
Medidas públicas para desenvolver mercados de reciclagem e tratamento
Elemento

Características

Potenciais desafios
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Condições para o sucesso

Medidas públicas baseadas em
Instrumentos financeiros como créditos,
incentivos, tais como isenções fiscais ou
deduções, isenções fiscais, bem como a
benefícios fiscais, poderiam encorajar
redução da vida útil da depreciação, são
os actores existentes a tornarem-se
concebidos para estimular o crescimento
parte de um sistema mais transparente
da indústria de reciclagem de plásticos.
e formalizado. Isto também pode ter
Os incentivos financeiros para a
outros benefícios. Os recicladores
reciclagem podem encorajar os
Despesa de capital: Criação de capacidade podem encontrar entidades não
Incentivos intervenientes existentes, em grande
registadas que não são fiáveis,
através da oferta de empréstimos a juros
para a
parte com operações pequenas e
frequentemente adiando os
mais baixos, isenção de direitos sobre
indústria da fragmentadas, a tornarem-se partes
pagamentos aos fornecedores de
equipamentos de capital importados,
reciclagem importantes de uma indústria de
matérias-primas e resultando em
inovação tecnológica e fornecimento de
reciclagem local. Ao mesmo tempo, os
impactos adversos a montante na
terras; e
incentivos para promover a inovação
cobrança. A integração dos recicladores
tecnológica, especificamente focada em
informais existentes pode expandir a
Despesas operacionais: Melhoria da
despesas de capital (CAPEX), devem
rentabilidade das operações de reciclagem infra-estrutura atual, enquanto o
encorajar as multinacionais a desenvolver através de benefícios de IVA, reduções
financiamento do sector privado pode
novas infra-estruturas e tecnologias de
fiscais, créditos fiscais sobre fornecimentos aumentar o investimento em soluções
reciclagem em escala.
tecnológicas líderes que melhoram a
de matéria-prima e outros benefícios.
eficiência.
Incentivos sob a forma de subsídios,
isenções fiscais para o consumo de
plástico de baixo valor e não reciclável
para estimular os mercados de tratamento
sustentável em fim de vida. A prioridade
A reposição do plástico em móveis
deve estar nas modificações a montante
duráveis, ligações ferroviárias, telhas,
para remover os plásticos não recicláveis
tijolos e muito mais foi considerada mais
ou redesenhá-los para serem reutilizáveis
amplamente aceitável entre as opções
Nenhuma destas abordagens é
ou recicláveis nos mercados locais. No
de conversão. Governos e actores do
verdadeiramente circular.
entanto, a curto prazo, abordagens
setor privado começaram - e devem
Além
disso,
as
tecnologias
de
conversão
alternativas de tratamento podem ser
continuar - a agir em torno dessas
têm sido tradicionalmente associadas ao
exploradas para evitar o desperdício
impacto ambiental negativo, incluindo, mas áreas-chave. O mercado de
imediato e a perda de recursos. Estas
não se limitando a, níveis mais elevados de redireccionamento do plástico
podem incluir tecnologias de conversão,
beneficiaria de uma aquisição
poluição e utilização não óptima de
tais como
preferencial de produtos
matérias-primas. A maioria das tecnologias
como a utilização de resíduos plásticos
redireccionados relevantes localmente
de conversão também tem uma elevada
Mercados para substituir o carvão em fornos de
para o seu sucesso (como discutido na
exigência CAPEX e depende do
de compra e cimento ou o reaproveitamento de
medida de aquisição preferencial).
fornecimento contínuo de matéria-prima
conversão resíduos plásticos em produtos mais
Também é necessária uma
(isto é, plástico pós-consumo) para a
sustentáveis duráveis como materiais de construção,
consideração cuidadosa para garantir
ligações ferroviárias e móveis duráveis. O sustentabilidade operacional. Elas
que a opção de tratamento utilize
impedem a transição a longo prazo para
uso de embalagens plásticas
exclusivamente plástico não reciclável e
soluções mais eficientes como a
multicamadas como um combustível
não tenha impacto nos fluxos de
reutilização
ou
a
reciclagem.
A
reutilização
alternativo ao carvão não é inerentemente
resíduos dos quais dependem os
do
plástico
em
produtos
mais
duráveis
circular e apresenta riscos ambientais
coletores de resíduos independentes.
também é limitada na sua capacidade de
documentados. Entretanto, é uma
Uma orientação clara do governo
escala pelo mercado limitado para estes
tecnologia de conversão que alavanca a
nacional sobre tecnologias viáveis,
produtos duráveis.
infra-estrutura existente, tornando-a
juntamente com uma visão de
menos intensiva em capital do que outras
reutilização e reciclabilidade, ajudará a
opções de conversão consideradas. Além
estabelecer um equilíbrio entre as
disso, não cria uma dependência a longo
prioridades de curto e longo prazo.
prazo dos resíduos plásticos,
proporcionando assim flexibilidade para
apoiar a reciclagem futura e a inovação a
longo prazo para remover plásticos não
recicláveis.
Mandatos sobre organizações do setor
público para apoiar ou adquirir plástico
Esta medida é relevante especialmente
reciclado e plástico reaproveitado nos
para áreas rurais e municípios de baixa
seus contratos de compra de produtos e
Deve ser assegurada a gestão do fim de
renda, onde o vazamento de resíduos
serviços. A aquisição preferencial de
vida útil dos bens plásticos reutilizados.
produtos de plástico reciclado
Além disso, a qualidade e longevidade dos plásticos é um problema e o acesso a
Compras
ambientalmente correctos pode criar uma produtos fabricados com resíduos plásticos equipamentos públicos básicos é
preferenciais
demanda por coleta e uma segunda vida pós-consumo, em comparação com outros escasso. As políticas de compras
também apresentam uma oportunidade
útil para o plástico pós-consumo, não
materiais, precisa ser cuidadosamente
de continuar o engajamento e a
reciclável. A aquisição preferencial de tais avaliada para aplicações específicas.
conscientização pública, o que pode
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produtos
pode ajudar
a criar uma
ampliar o impacto de outras estratégias.
demanda para os mercados de plásticos
A falta de tecnologia acessível e um alto
custo operacional, impactado pela má
qualidade da matéria-prima, tem dificultado
tradicionalmente as soluções plásticas a
jusante. Estes desafios podem ser
enfrentados com um foco específico:

prazo dos resíduos plásticos,
proporcionando assim flexibilidade para
apoiar a reciclagem futura e a inovação a
longo prazo para remover plásticos não
recicláveis.
Mandatos sobre organizações do setor
público para apoiar ou adquirir plástico
reciclado e plástico reaproveitado nos
seus contratos de compra de produtos e
serviços. A aquisição preferencial de
produtos de plástico reciclado
Compras
ambientalmente correctos pode criar uma
preferenciais
demanda por coleta e uma segunda vida
útil para o plástico pós-consumo, não
reciclável. A aquisição preferencial de tais
produtos pode ajudar a criar uma
demanda para os mercados de plásticos
de reposição em escala.

Impostos
sobre
material
virgem

Impostos impostos aos fabricantes de
resinas, fabricantes de embalagens,
proprietários de marcas ou importadores
sobre a produção ou elementos de
embalagens plásticas não recicláveis ou
que contenham conteúdo indesejável.
Os impostos sobre materiais virgens
podem desincentivar a produção de
certos tipos de embalagem ou aumentar a
competitividade do plástico reciclado pósconsumo (PCR), reduzindo a diferença de
preços entre polímeros virgens e
reciclados.

Investimento financeiro realizado por
empresas para permitir o
desenvolvimento e a expansão da
indústria de reciclagem, seja em infraInvestimento estrutura física ou através de P&D. O
na
sector privado pode desempenhar um
capacidade
papel activo no desenvolvimento da infrade
estrutura para ampliar a capacidade de
reciclagem
reciclagem de plásticos, como o PET,
bem como no avanço de tecnologias para
ampliar e facilitar a reciclagem de
plásticos difíceis de reciclar.

Deve ser assegurada a gestão do fim de
vida útil dos bens plásticos reutilizados.
Além disso, a qualidade e longevidade dos
produtos fabricados com resíduos plásticos
pós-consumo, em comparação com outros
materiais, precisa ser cuidadosamente
avaliada para aplicações específicas.

Esta medida é relevante especialmente
para áreas rurais e municípios de baixa
renda, onde o vazamento de resíduos
plásticos é um problema e o acesso a
equipamentos públicos básicos é
escasso. As políticas de compras
também apresentam uma oportunidade
de continuar o engajamento e a
conscientização pública, o que pode
ampliar o impacto de outras estratégias.

Os impostos são um desafio a implementar
em países onde
o mercado é composto por PMEs
descentralizadas. Além disso, há um risco
inflaccionário se os impostos levarem a
preços mais altos - um problema em países
com altas porções da população abaixo do
limiar da pobreza. Além disso, uma
mudança para outros materiais como
resultado de impostos sobre materiais
virgens pode ter consequências não
intencionais, tais como maiores emissões
de GEE ou mais resíduos, o que deve ser
evitado.

Há mérito em explorar isso em
combinação com padrões de conteúdo
reciclado (ver medida de padrões de
conteúdo reciclado). A tributação dos
produtores de resina plástica a
montante poderia ser mais fácil de
aplicar e menos desafiadora de
administrar, ao mesmo tempo que
ajudaria a aumentar o preço do material
virgem na fonte.

Uma orientação governamental nacional
clara sobre tecnologias viáveis a curto
prazo e uma visão estratégica para o
A incerteza das próximas tecnologias é
uma barreira para novos investimentos em longo prazo ajudarão a acelerar o
P&D. Além disso, os altos custos iniciais do desenvolvimento tecnológico. Medidas
de apoio como padrões de conteúdo
CAPEX para a maioria das tecnologias, o
risco de matéria-prima de má qualidade e a reciclado podem garantir uma demanda
estável para os recicladores, enquanto
quantidade não confiável de resíduos
coletados para reciclagem são grandes
as melhores práticas operacionais como
contratos de longo prazo com catadores
desafios operacionais.
de resíduos podem ajudar a garantir
uma entrada estável de recicláveis.

Fonte: Livro de Política de Plásticos (Ocean Conservancy 2019)

Em Moçambique, não é claro se alguma destas medidas públicas acima referidas foi seriamente
considerada ou implementada. Actualmente, a maior parte dos nutrientes técnicos reciclados são
exportados para a África do Sul e para a região mais vasta, onde são depois transformados, e o
valor é acrescentado a esses recursos recolhidos.
Uma medida que vale a pena expandir, que aparece brevemente sob incentivos para a indústria
de reciclagem, é o papel do setor informal como uma condição para o sucesso. Muitos estudos
que se concentraram na situação da gestão de resíduos sólidos em África e/ou Moçambique observaram que o sector informal tende a desempenhar um papel muito activo na recolha e desvio
de resíduos reutilizáveis e recicláveis dos aterros sanitários (Godfrey et. al 2019 e Sallwey et. al
2017). Por conseguinte, deve ser considerada uma situação vantajosa para todos integrar as actividades de reciclagem informal de resíduos e as suas redes existentes no sistema oficial de gestão de resíduos de Moçambique, e reconhecer os benefícios económicos, sociais e ambientais
que resultam da reciclagem informal versus, por exemplo, o estabelecimento de um novo sistema
formal de recuperação de resíduos que seria muito dispendioso e demoraria tempo (Sallwey et
al. 2017).
Na sua forma actual, os actores informais da cadeia de valor da reciclagem em Moçambique (ou
seja, principalmente os recolhedores informais de resíduos) não emitem facturas nem recibos
para as suas vendas de resíduos; como resultado, as empresas que compram os seus resíduos
e os utilizam como matéria-prima não têm meios para os classificar como custo de produção
para fins fiscais. Consequentemente, tal como definido pela análise legal da IUCN de 2020, o
rendimento das vendas dos bens finais produzidos com este material será tributado como uma
despesa injustificada, embora o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
(IRPC) preveja encargos não dedutíveis para efeitos fiscais. Para evitar essa situação, é necessário que todos os agentes envolvidos nas actividades de reciclagem obriguem os colectores
a regularizar a sua situação fiscal ao abrigo do regime legal de tributação, o que lhes permitiria
emitir documentos fiscais válidos para permitir a aquisição de materiais recicláveis para a indústria. (IUCN 2020).
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Além disso, deve-se reconhecer que enquanto uma economia circular cria oportunidades para
melhorar a saúde ambiental, ela também gera o potencial de impactos negativos, particularmente
entre os actores do setor informal. Em outras palavras, a transição para uma economia circular
provavelmente contribuirá diretamente para a economia no sector de saúde devido à redução
da poluição ambiental e das doenças associadas, ao mesmo tempo em que causará efeitos adversos não intencionais à saúde devido à exposição a materiais perigosos. Nos LMICs onde as
atividades circulares são em grande parte informais, pode ocorrer uma ampla gama de impactos
na saúde ambiental, particularmente para grupos expostos a condições de trabalho perigosas e
materiais tóxicos - os quais os resíduos plásticos e eletrónicos são corretamente classificados
como tal (Wright et. al 2019). Os governos locais e nacionais podem conter esses efeitos adversos apoiando medidas que eduquem os trabalhadores sobre o manuseio adequado de resíduos
tóxicos, fornecendo-lhes equipamentos de proteção individual e oferecendo alguma forma de
serviço de saúde pública.

Papéis e responsabilidades das partes interessadas
As muitas medidas descritas na seção 5.1 não podem e não devem ser todas assumidas pelos
ministérios do governo nacional e suas respectivas agências. A redução dos resíduos plásticos
marinhos e a transição para uma economia circular requer o esforço estratégico e coordenado
de muitos actores, que foram identificados de forma concisa no Quadro 4 abaixo. Note-se que o
conteúdo da Tabela pretende servir como recomendações de boas prácticas na maioria dos contextos nacionais; a divisão real do trabalho dependerá inteiramente dos mandatos institucionais
e governamentais únicos definidos na lei moçambicana, dos recursos financeiros e humanos
disponíveis para avançar com tais planos e da capacidade técnica necessária para alcançar os
objectivos estabelecidos.
Interveniente

Governo
nacional

Governo Local

Acções necessárias
Desenvolver um plano nacional claro e um quadro regulamentar para a transição para uma EC com metas, quadros
de governação fortes até ao nível local.
Fornecer clareza aos governos locais e ao sector privado em torno de áreas de incerteza, nomeadamente ajudando
a desenvolver um consenso para eliminar ou proibir SUPs desnecessários/problemáticos, e sobre um conjunto
preferido de soluções para não recicláveis, centradas em tecnologias de reciclagem em escala e soluções locais
em pequena escala.
Adoptar medidas público-privadas para melhorar a coleta, com foco em EPR, e identificar as soluções mais viáveis,
testando modelos operacionais localmente relevantes em pilotos.
Desenvolver campanhas nacionais de sensibilização sobre a importância da CE em colaboração com o governo
local, empresas e ONGs, dirigidas às principais partes interessadas e incorporadas nos currículos nacionais de
educação.
Identificar oportunidades para recolher mais dados, tais como, tipos de resíduos ou conteúdo de resíduos, que
possam apoiar os esforços de recolha.
Colaborar com entidades sem fins lucrativos e actores do sector privado para alavancar a assistência técnica,
particularmente para a gestão e implementação de medidas políticas chave para promover a circularidade.
Identificar soluções de recolha localmente adequadas e rentáveis que se concentrem na expansão da recolha
porta-a-porta, maximizando os centros de recolha existentes sempre que possível, ou fundamentalmente
redesenhando onde os centros de recolha existentes falharam para ter sucesso.
Adoptar acções paliativas para enfrentar o vazamento oceânico em hotspots, incluindo a instalação de racks de lixo
em cursos d'água, a limpeza e o desenvolvimento de aterros sanitários.
Provisão de recursos locais, incluindo terrenos e serviços públicos subsidiados, para facilitar as operações de
gestão de resíduos (por exemplo, a criação de instalações de recuperação de materiais).

Alinhar-se com uma definição de SUPs problemáticos e desnecessários para remover e comprometerse publicamente com a sua eliminação progressiva, apoiar proibições e racionalizar as entradas de
material plástico para reciclagem através do design.
Sector privado Financiar e incubar pequenas empresas de gestão de resíduos para ajudar a desenvolver, dimensionar
e melhorar a sua eficiência para melhorar a gestão local de resíduos.
(produtores,
importadores e Participar no diálogo com o governo sobre considerações de design, tais como resíduos e conteúdo
proprietários de reciclado, e desenvolver uma política sólida.
marcas)
Soluções-piloto e de escala inovadoras, combinando design alternativo e novos modelos de entrega
dentro dos países em foco.
Comprometer-se a financiar soluções tecnológicas de reciclagem que se concentrem em escalar
soluções existentes e estabelecer novas soluções para plásticos difíceis de reciclar.

ONGs,
multilaterais e
bilaterais
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Acelerar a implantação de instrumentos de financiamento misto para projetos de capital intensivo em larga escala,
ao mesmo tempo em que fornece apoio financeiro catalítico a pontos críticos de vazamento e start-ups em fase
inicial para torná-los mais investíveis a longo prazo.
Celebrar acordos com os governos nacionais e locais para fornecer gestão de projectos, desenvolvimento de
capacidades técnicas e serviços de monitorização e avaliação em grandes projectos.
Estabelecer uma parceria com o sector privado para desenvolver uma prova contextual relevante dos conceitos,
para descongestionar abordagens inovadoras e torná-las mais investíveis.
Mobilizar o público e promover soluções da base para o topo, prestando assistência técnica e integrando a gestão
de resíduos plásticos como parte de estratégias mais amplas de conservação.
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5.2 Medidas complementares de desenvolvimento do
sector privado para ajudar Moçambique na transição para
uma economia circular
De acordo com a Tabela acima, Moçambique deve reforçar o seu mecanismo de diálogo público-privado como um meio para enfrentar esforços e estratégias descoordenadas que são centrais
para qualquer iniciativa de desenvolvimento do sector privado e, em particular, a transição para
uma economia circular. Um resultado concreto que evoluiu do aumento da confiança público-privada e da troca de conhecimentos são os estudos sectoriais - tanto individuais como intersectoriais - que identificam os principais desafios e oportunidades para a desmaterialização. Do
lado do governo, as principais instituições envolvidas nesses diálogos devem incluir o MEF, MIC,
MIMAIP, ProAzul Fund, IIP, FNDS e MADER.
Dado o papel que a logística inversa é capaz de desempenhar na circulação eficiente e eficaz de
bens em segunda mão, Moçambique deve investir nas suas infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias. As351partes interessadas também sugeriram que o governo desenvolva a Plataforma de
Backhaul Electrónico, ligando Moçambique a plataformas regionais que possam combinar transportadores que procuram backhaul com cargas de retorno. As agências responsáveis incluem a
ANE, Ministério das Obras Civis, Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique e o Ministério dos
Transportes e Comunicações.
Impulsionada em grande parte por um setor privado ativo e inovador, a transição para uma economia circular também exigirá uma melhoria da infra-estrutura de qualidade do país (QI), liderada
pelo MIC e pelo Instituto Nacional de Padrões de Qualidade (INNOQ). Isto pode ser alcançado
desenvolvendo uma Política Nacional de Qualidade que integre as normas da CE; apoiando o
desenvolvimento da infra-estrutura de QI; prestando assistência técnica às empresas na actualização das normas de qualidade antes da certificação; e prestando apoio aos pedidos de certificação de empresas em sectores alvo.
Finalmente, o velho adágio na gestão empresarial que "o que não é medido, não pode ser melhorado" é válido para as nações e instituições que se preparam para a transição para uma
economia circular. Em grande parte do mundo em desenvolvimento, por exemplo, há falta de
dados de campo que meçam os stocks e fluxos de plástico ao longo da cadeia de valor, e muitos
parâmetros que existem têm altos níveis de incerteza. O resultado é um debate muito pobre em
dados, muitas vezes conduzido por opiniões e preconceitos, em vez de fatos. O Grupo do Banco
Mundial e os relatórios complementares fornecem um instantâneo das principais métricas e desenvolvimentos a seguir, mas só se revelarão úteis a médio e longo prazo se forem actualizados
regularmente e construídos com base neles.
Com base na análise das principais medidas políticas e dos papéis e responsabilidades dos
intervenientes, a tabela seguinte apresenta um resumo das principais recomendações sobre o
caminho a seguir para a promoção eficaz de uma economia mais circular em Moçambique.
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Moçambique está classificado em 84º lugar entre 160 economias no Índice de Desempenho Logístico de 2016. Moçambique tem um desempenho mais fraco na qualidade do comércio e das infra-estruturas de transporte (116º lugar no ranking) e na competência e qualidade dos serviços logísticos (97º lugar no ranking).
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Resumo das Recomendações
Acção Necessária
Elemento

Estratégia
Nacional da
Economia
Circular

Roteiro
prioritário para
medidas para
reduzir os SUPs
problemáticos

Recomendação
Desenvolver uma estratégia de EC a nível nacional com
objectivos, quadros de governação fortes, envolvimento de
agências e partes interessadas da sustentabilidade ambiental
e desenvolvimento do sector privado, e ligações à economia
azul e à competitividade verde. A Estratégia Nacional das EC
incluiria o plástico, mas poderia também considerar outros
materiais primários que acabam em aterros - para definir um
caminho para a legislação específica da economia circular,
como as normas de produto.
Identificar medidas prioritárias para reduzir a maioria dos
materiais problemáticos com base no consenso para
eliminar ou proibir os SUPs problemáticos, e num conjunto
preferido de soluções e incentivos para os não recicláveis,
centrados em tecnologias de reciclagem em escala e
soluções locais em pequena escala.
Implementação do Regulamento do EPR sobre Produtores
e Importadores de Embalagens (Decreto nº 79/2017 de 28 de
Dezembro)

Implementação
do Regulamento
Finalizar e aprovar o Diploma Ministerial do Imposto
de
Ambiental sobre Embalagens, e iniciar a implementação.
Responsabilidad
e do Produtor
Iniciar a elaboração dos outros dois sistemas consagrados no
Alargado
actual Regulamento do EPR: (i) sistema de gestão interna
(direta ou indireta); e (ii) sistema de padronização de
embalagens
Criação de um consenso sobre medidas (incentivos,
esquemas obrigatórios e tributação) para incentivar a
Desenvolver
padrões para
concepção ecológica, conteúdo reciclado, normas comuns de
promover a
embalagem interindustriais e embalagens recarregáveis.
Integrar normas definidas no sistema de normalização de
circularidade
embalagens EPR.
Incentivos e instrumentos financeiros (créditos, deduções,
isenção de impostos, compras públicas preferenciais e
impostos sobre material virgem) para melhorar a
rentabilidade da indústria de reciclagem, inclusive através da
Desenvolver
promoção da inovação tecnológica. Desenvolver mercados
mercados de
locais para opções de conversão de plásticos não recicláveis.
reciclagem e
Integrar os catadores informais como agentes dentro do
tratamento
sistema SWM formal, incluindo ações para valorizar e
dignificar seu trabalho, treinamentos de saúde e ambientais,
e colaboração com associações que atualmente trabalham
com catadores informais.
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Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

Responsabilidade

MIMAIP, MADER,
MIC, MEF

MIMAIP, MADER,
MIC, MEF

MADER, MIC, MEF,
Governos Municipais,
ANAM.

MIC (INNOQ),
MADER, Fabricantes
& Produtores,
Empresas de
Reciclagem e
Associações.
MADER, MIMAIP,
MIC, Municípios,
Fabricantes e
Produtores, Empresas
de Reciclagem e
Associações
Municípios, MADER,
MIMAIP, Fabricantes
& Produtores,
Empresas de
Reciclagem e
Associações.

Anexos
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Anexo I: Gráficos e figuras adicionais
Diagrama ´borboleta`da Economia Circular da Fundação Ellen MacArthur

Fonte: Fundação Ellen MacArthur
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Visão geral da tradicional cadeia de valor do plástico

Fonte: PRI 2019
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Desegregação dos polímeros por categoria de formulário para as carteiras
agragadas dos mebros ReSource

Notas: Os Membros ReSource são: McDonalds, Proctor and Gamble, The Coca Cola Company, Starbucks Coffee e Keurig Dr.
Pepper. Cobre dados de 171 países, incluindo Moçambique. Fonte: Coca Cola Company: WWF, 2020

Definição de categorias
Garrafa
Tampas

Mono-material
em filme
Outros
flexíveis
Outros rígidos
Espuma rígida
Plásticos
pequenos
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Uma forma de embalagem rígida com um pescoço ou boca relativamente
estreitos com um fecho e normalmente sem pega.
Inclui tampas e fechos que seriam deixados em recipientes que vão para
reciclagem. As tampas/fechos que seriam eliminados separadamente do
recipiente primário ficariam sob pequenos plásticos (problemático para reciclar como componentes separados devido ao tamanho).
Inclui películas extensíveis e retrácteis monomateriais ou sacos e sacos de
película monomaterial adequados para reciclagem. Estes incluem embalagens de paletes, sacos de plástico estiráveis ou retrácteis para envio, sacos
de mercearia de uso único.
Inclui filmes multi-materiais/laminados. Estes incluem embalagens directas
de produtos, sacos laminados para bebidas ou alimentos, películas metalizadas, sacos para snacks e invólucros.
Rígidos que não são classificados como garrafas, tampas, espumas rígidas
ou plásticos pequenos. Estes incluem copos sólidos, potes, utensílios descartáveis, termoformas, tabuleiros, blisters, non-foam clamshells.
Produtos rígidos feitos de polímeros em espuma, tipicamente poliestireno
(PS). Estes incluem produtos emespuma como copos de EPS, placas de
espuma de PS, caixas de ovos, carne e bandejas de produção.
Itens menores que 2 polegadas em duas dimensões requerem testes para
deter a categoria de reciclabilidade APR apropriada. Estas pequenas embalagens são perdidas para o fluxo de reciclagem de plástico. Elas incluem
palitos de plástico e palhetas de café.
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Roteiro de Políticas para o sucesso (Financiamento da recolha; Redução de plásticos

problemáticos e desnecessários de uso único, Desenho para circularidade, Desenvolvimento de
mercados de reciclagem e tratamento)

Fonte: Política de Pçastic Playbook (Conservation Internetional 2018)
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Progresso feito pelas maiores empresas de bens de consumo de movimento
rápido em embalagens pláticas

Fonte: Reltório de Progresso do Compromisso Global 2020 (Fundação Ellen MacArthur 2020)
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Alianças estratégicas regionais e internacionais e fontes de apoio e potencial
financiamento
A Africa Plastics Recycling Alliance compromete-se a aumentar o conteúdo de plástico reciclado nas embalagens, estimulando assim a economia local de reciclagem de plásticos em África.
Lançada em 2019 pelos principais fabricantes de plásticos Coca-Cola, Unilever e Diageo, o seu
objectivo declarado é facilitar e apoiar as suas subsidiárias locais para se envolverem em parcerias público-privadas (PPPs) a nível de mercado e colaborações industriais. A Aliança afirma que,
além disso, promoverá a inovação e colaborará em soluções técnicas para iniciativas locais que
melhorem a coleta e a reciclagem de plásticos. As empresas parceiras também se envolverão
com a comunidade de investimento e os decisores políticos para acelerar o desenvolvimento e o
financiamento de infra-estruturas e sistemas de gestão de resíduos, o que, por sua vez, deverá
criar empregos e actividade comercial.
A Global Plastics Action Partnership (GPAP), liderada pelo Fórum Económico Mundial em colaboração com governos, empresas e comunidades, está a ajudar a traduzir estes compromissos
em acção, com foco na Indonésia, África e Pacífico.
A Rede Africana de Resíduos Marinhos (AMWN) foi lançada em 2016 como o principal programa
do Sustainable Seas Trust e comprometeu-se a trabalhar com os 54 países africanos para os
ajudar a melhorar a gestão dos resíduos, reduzindo assim a quantidade de plástico que entra
no mar. O foco da AMWN é prevenir a poluição marinha de fontes terrestres e marinhas até
2035. Em 2019, a AMWN trabalhou em estreita colaboração com a Western Indian Ocean Marine
Science Association (WIOMSA) e lançou o projecto "Plástico Zero para os Mares de África" no
Quénia, Madagáscar, Maurícias, Moçambique, Seicheles, África do Sul e Tanzânia - o primeiro
projecto multinacional e regional de monitorização de lixo em África.
A Aliança Africana sobre a Economia Circular é uma união entre os governos do Ruanda, Nigéria
e África do Sul, em conjunto com o Fórum Económico Mundial (WEF) e o Fundo para o Ambiente
Global (GEF), e é responsável por acompanhar rapidamente a adopção da EC e outras parcerias
necessárias para o cumprimento das SDGs. Eles identificaram que o potencial de gerar riqueza
a partir do desperdício, especialmente entre as comunidades pobres e marginalizadas, é considerado uma grande fortuna por muitos governos de LMICs.
A Rede Africana de Economia Circular (ACEN), uma iniciativa de advocacia não estatal, visa
construir uma economia africana restauradora que, inclusive, gere bem-estar e prosperidade
através de novas formas de produção e consumo económico, preservando e regenerando ao
mesmo tempo os recursos ambientais.
O Mecanismo de Economia Circular Africana (ACEF) é o resultado de um acordo de colaboração
entre o Banco Africano de Desenvolvimento, o Ministério dos Negócios Estrangeiros Filandês, o
SITRA e o Fundo Nórdico de Desenvolvimento que foi iniciado durante o Fórum Mundial de Economia Circular de 2019, em Helsínquia. O objectivo geral da ACEF é integrar a economia circular
como uma estratégia de crescimento verde inclusiva para ajudar as nações africanas a cumprir
as suas prioridades de desenvolvimento, cumprindo ao mesmo tempo as metas do Acordo de
Paris, dos ODM e da Agenda 2063 da África.
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