
 A Consumers International (doravante designado 

simplesmente por CI) anunciou o tema para 2021 do Dia 

Mundial dos Direitos do Consumidor: Combater a Poluição do 

Plástico" (Tackling Plastic Pollution), apelando às organizações 

de consumidores do mundo para tomar diferentes medidas 

ou acções de sensibilização em torno do tema, no sentido de 

chamar maior atenção a esta matéria.

 O plástico é amplamente utilizado na vida quotidiana, mas, 

actualmente, o uso do plástico por parte dos seres humanos é 

insustentável, como o uso dos produtos de plástico descartáveis, 

que causa a poluição por plásticos a nível mundial afectando a 

saúde humana e o ecossistema.

 Os consumidores estão a preocupar-se com a poluição 

plástica e já começaram a tomar medidas. É necessária uma 

mundança sistemática a todos os níveis na sociedade, para 

que a luta contra a poluição plástica e a adopção do consumo 

sustentável seja uma opção fácil para os consumidores. Fornecer 

mais alternativas sustentáveis acessíveis e suportáveis, construir 

instalações de reciclagem públicas eficazes e assegurar o acesso 

dos consumidores às informações de que necessitam para fazer 

escolhas inteligentes são umas das maneiras para alcançar esse 

objectivo.

 O tema deste ano focaliza-se em 7R: Rethink (Repensar), 

Refuse (Recusar), Reduce (Reduzir), Reuse (Reutilizar), Recycle 

(Reciclar), Repair (Reparar) e Replace (Substituir).

 Em Novembro de 2019, foi introduzida pela Direcção 

dos Serviços de Protecção Ambiental de Macau (DSPA) a Lei 

“Restrições ao Fornecimento de Sacolas Plásticas, nos termos 

da qual, os estabelecimentos comerciais devem cobrar uma 

pataca por cada saco de plástico fornecido no acto de venda a 

retalho, sob pena de multa de 1.000 patacas por cada saco de 

plástico. Além disso, Macau já proibiu a importação e o trânsito 

dos utensílios de mesa descartáveis de esferovite desde 1 de 

Janeiro de 2021. O CC também tem cooperado com a DSPA 

na implementação do plano de atribuição de prémios aos 

“Supermercados Verdes” com vista a incentivar o sector de 

supermercados para tomar mais medidas de redução de resíduos 

e plásticos no sector dos supermercados, assim como fomentar 

um hábito de consumo ecológico por parte dos consumidores.

 A CI é uma organização não governamental independente, 

contando com mais de 200 membros provenientes de mais de 

cem países e regiões do mundo. O CC tornou-se membro efectivo 

da CI em 1997.
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