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Assuntos Parlamentares
Parecer Trybio, proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 23/XII

Exmo. Senhor Presidente da Comissão Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
Em resposta ao vosso pedido de parecer sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 23/XII – “Estabelece
medidas para a redução do consumo de produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem”, a
Trybio informa o seguinte:
1. A Trybio felicita a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas pela iniciativa de elaboração legislação
de redução do consumo de produtos de utilização única, especialmente de plástico, e de promoção da reutilização e
reciclagem, prevenindo a produção de resíduos e o seu impacto negativo no ambiente.
2. Sem contradição, a Trybio considera que a Região pode ir mais além na promoção da sustentabilidade, para que os
Açores tenham um impacto positivo em matéria de prevenção de resíduos e da qualidade do ambiente. Assim, a Trybio
considera essencial e prioritário que sejam criadas alternativas ao plástico para os materiais a usar em embalagens e
produtos de utilização única.
3. Para este efeito, sugere‐se que o Governo dos Açores apoie e incentive a investigação e desenvolvimento:
a) Na utilização de recursos endógenos naturais, como é o caso de madeira e fibras vegetais, bem como de
subprodutos e resíduos da agricultura e da agroindústria, para a criação dos produtos e embalagens utilitários, não
poluentes e biodegradáveis;
b) Na implementação da economia circular, com a criação de diferentes embalagens e produtos de utilização única
que ofereçam soluções práticas e sustentáveis de embalamento, distribuição e transporte para fornecer
estabelecimentos dos mais variados sectores económicos e da sociedade como sejam a restauração, hotelaria,
indústria, venda a retalho, consumidor final, etc., sem esquecer os estabelecimentos de ensino.
Com os melhores cumprimentos, A Direção da Trybio
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