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SEMANA EUROPEIA DE PREVENÇÃO DOS RESÍDUOS 
Os têxteis circulares sustentáveis – O lixo está fora de moda! 

 

 

A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos decorre, este ano, de 19 a 27 

de novembro, sob o tema Os Têxteis circulares sustentáveis – O lixo está fora 

de moda!  

 
Conduzida por autoridades públicas locais e regionais e reunindo todos os tipos de 

público – cidadãos, escolas, empresas e ONG – que organizam atividades de 

sensibilização sobre prevenção de resíduos, esta campanha visa alertar para a 

necessidade da prevenção e redução de resíduos, nomeadamente, através da 

reutilização de produtos.  
  
Vivemos numa sociedade de consumo em que se tornou comum adquirir várias peças 

de roupa numa estação, sabendo que na estação seguinte essas roupas serão 

substituídas por outras. Com a rapidez com que se compra e se deita fora a roupa, a 

indústria da moda adaptou-se, produzindo em grande escala e rapidamente e, em 

alguns casos, produzindo peças mais baratas e de menor qualidade acompanhando 

as tendências de cada estação. 
  
A Comissão Europeia refere que o consumo europeu de têxteis tem o 4º maior 

impacto no ambiente e nas alterações climáticas, estando no top 3 das pressões 

sobre o uso de água e do solo. A nível nacional os têxteis representam 3,78% dos 

resíduos urbanos (dados do MRRU 2020). Urge, por isso, atuar neste setor, 

principalmente, na área da prevenção! 
  
Pretende-se que os produtos têxteis sejam produzidos de forma mais ecológica, o 

que implica a utilização de recursos mais sustentáveis e garantir que o produto pode 

ser reutilizado, reparado ou reciclado. 
  
Atualmente existem diversos pontos onde os cidadãos podem entregar as suas 

roupas para doação/reutilização, maioritariamente geridas por associações de cariz 

social. No entanto, importa realçar que, a partir de 2025, passará a ser obrigatória a 

recolha seletiva de resíduos têxteis. O que se pretende é implementar circuitos de 

recolha dos resíduos têxteis, que já não são passíveis de reutilização, desviando-os 

do fluxo dos resíduos indiferenciados. 
  
Esta alteração legislativa vai permitir melhorar a qualidade dos resíduos têxteis, 

encaminhando-os para reciclagem num contexto de economia circular, bem como 

reduzir significativamente o volume dos resíduos têxteis que são encaminhados para 

eliminação, maioritariamente para deposição em aterro. 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2017
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O que se pretende é prevenir, reutilizar, reparar e reciclar! 
  
Aceda a mais informações sobre a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos aqui.  
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