Declaração de Intenções
Fórum Setorial dos Plásticos – Por Um Mar Limpo
Os plásticos proporcionam benefícios sociais significativos, incluindo a economia de energia e de
recursos. No entanto é importante propiciar uma destinação adequada a fim de fechar o ciclo de
reciclagem e evitar ao máximo os prejuízos ao ambiente terrestre e marinho.
A gestão dos resíduos é uma questão ampla e complexa, com desafios ambientais, econômicos e
sociais, que não podem ser resolvidas por uma única entidade, setor ou governo. Desta forma, as
organizações abaixo assinadas estão fortemente comprometidas com o princípio de que resíduos
plásticos não pertencem aos oceanos.
Considerando que este é um problema de todos e que, atuando juntos, conseguiremos encaminhar
soluções concretas para essa questão complexa, estas organizações se unem para trabalhar de forma
conjunta com o governo, ONGs, pesquisadores e demais agentes da sociedade para combater o lixo
marinho, comprometendo‐se a:
1. Contribuir com soluções, trabalhando em parcerias destinadas a prevenir o lixo marinho;
2. Trabalhar com a comunidade científica para melhor compreender e avaliar o ambiente, as origens,
os impactos e as soluções para o lixo marinho;
3. Contribuir para o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas e boas práticas com
base científica para prevenir o lixo marinho;
4. Participar de uma rede de agentes comprometidos com a compreensão, prevenção, redução do
lixo nos mares de uma forma ambientalmente sustentável, contribuindo para a difusão do
conhecimento de sistemas eco‐eficientes de gestão de resíduos e demais práticas, particularmente
em comunidades que vivem no litoral e próximo às bacias hidrográficas;
5. Contribuir para o desenvolvimento de metas nacionais, regionais e locais para reduzir o lixo
marinho;
6. Aumentar as oportunidades de recolhimento de produtos plásticos para disposição adequada;
7. Aprimorar os processos de controle de perda de matéria prima plástica para o ambiente e
incentivar os participantes da indústria plástica a fazerem o mesmo;
8. Apoiar a divulgação e implementação da “Declaração Global da Indústria dos PlásticosA”, da qual a
Plastivida é signatária, da “DeclaraçãoB e Estratégia de HonoluluC” e da Política Nacional de Resíduos
SólidosD.
Dessa forma, os signatários desta Declaração de Intenções evidenciam a forma como entendem o
problema do lixo nos mares e auxiliam na busca da sua solução.

A. www.marinelittersolutions.com/wp‐content/uploads/2016/02/20110421105711‐
2011_04_20__updated_joint_declaration_no_actionsx.pdf
B. www.unep.org/pdf/PressReleases/Honolulu_Commitment‐FINAL.pdf
C. www.unep.org/gpa/documents/publications/honolulustrategy.pdf
D. www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636

