
	  
 

Taxa europeia de reciclagem de embalagens 
metálicas atinge um recorde de 74,7%  

 
Bruxelas, 25 de fevereiro 2016 
 
Metal Packaging Europe relata que em 2013 mais de 3 milhões de toneladas de 
embalagens de aço e latas de bebidas de alumínio foram recicladas, elevando a taxa 
de reciclagem de embalagens de metálicas para um novo recorde de 74,7%. 
 
A quantidade adicional reciclada em 2013 equivale a um aumento de 1,1 pontos 
percentuais em relação a 2012. Em 2013, 71,3%  das latas de alumínio foram 
recicladas e as embalagens de folha de flandres atingiram 75,2%. 
 
Tal como nos últimos 3 anos, os dados fornecidos pelo Packaging Group of European 
Aluminium and APEAL (the Association of European Producers of Steel for Packaging), 
foram revistos pela consultora independente Eunomia. Isso faz com que a indústria de 
embalagens metálicas permaneça a única do setor de embalagens que garante uma 
validação, por terceiros, dos dados de reciclagem. 
 
Com este aumento, o setor de embalagens metálicas continua a melhorar suas taxas 
de reciclagem, acima dos standards mínimos europeus e nacionais, e continua no bom 
caminho para atingir a meta instituída pela própria indústria de 80% de taxa de 
reciclagem na Europa até 2020. 
 
Enquanto materiais permanentes, o alumínio e o aço podem ser reciclados inúmeras 
vezes, sem perda de qualidade. Através da reciclagem múltipla, os metais fazem uma 
contribuição real para fechar o ciclo de materiais e apoiar o desenvolvimento da 
economia circular. 
 
"A história "metal forever" é um exemplo perfeito de economia circular em 
funcionamento", disse Peter Lockley, Chairman da Metal Packaging Europe. "A fim de 
avançar no sentido de uma verdadeira sociedade de reciclagem eficiente em recursos, 
é fundamental fazermos uma distinção clara entre a reciclagem que leva à degradação 
gradual do material e reciclagem que mantém o material no circuito sem perder as 
suas características materiais intrínsecas." 
 
Para mais informações, contactem: 
 
info@metalpackagingeurope.com  
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+32 2 401 68 72 
 
A MPE 

 
Metal Packaging Europe (MPE) é a organização que representa os produtores e fornecedores de 
alumínio e embalagens metálicas em toda a Europa. A associação foi criada para que as suas empresas 
associadas, nomeadamente APEAL (Association of European Producers of Steel for Packaging), BCME 
(Beverage Can Makers Europe), European Aluminium e Empac (Metal Europeia Packaging), possam 
contribuir mais eficazmente para o desenvolvimento sustentável  e eficiência de recursos, agindo como 
um sector unificado envolvendo todas as partes da cadeia. 


