
Deixemos
somente as nossas
pegadas!

Junte-se ao programa do setor
para o controlo de pellets em
www.opcleansweep.pt

Associação Portuguesa
da Indústria de Plásticos
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Um programa para
evitar a perda de pellets

Chega de pellets
nos oceanos!
Uma parte do lixo marinho é resina de plástico 
(pellets) utilizada para produzir artigos da 

nossa vida quotidiana. Misturados com outros 
resíduos, podem ser ingeridos pelos animais 

marinhos. Prevenir a perda de pellets é responsa-
bilidade quase exclusiva de todas as etapas da 

cadeia de fornecimento, tais como a produção, o 
transporte e o manuseamento.

Pensado para evitar que os pellets possam
ir parar ao ambiente, o Operation Clean Sweep®
(OCS), oferece ferramentas para auxiliar cada parceiro 
da indústria de plásticos (produtores de resina, 
transportadores, transformadores e OGR/recicladores) 
a aplicar boas práticas de manuseamento
e manutenção das suas áreas industriais.

Produção Armazenamento Logística Exportação



A ambição do setor do plástico
Prevenir que os pellets possam ir parar ao mar

Evitar que se convertam numa ameaça para a fauna e �ora•
•

• Proteger o ambiente, o nosso setor e seus produtos

Um programa global muito simples
As cinco medidas principais para aplicar boas prácticas
1 Fazer do objetivo «perda de zero pellets» uma prioridade

2 Avaliar a situação e as necessidades da sua empresa

3 Realizar as melhorias necessárias nas instalações e equipamentos,
conforme apropriado

4 Sensibilizar os colaboradores e criar sentido de responsabilidade

5 Realizar um acompanhamento e fazer cumprir os procedimentos

Registe-se no programa
Operation Clean Sweep®

www.opcleansweep.pt

Associação Portuguesa
da Indústria de Plásticos



1

2 Criar e publicar procedimentos internos para 

alcançar o objetivo «perda de zero pellets».

3 Fornecer formação aos colaboradores para que 

assumam a responsabilidade de prevenção, 

contenção, limpeza e eliminação das fugas.

4  Auditar regularmente o nosso desempenho.

5 Cumprir toda a regulamentação local e nacional 

aplicável em matéria de controlo de pellets.

6 Incentivar os nossos colaboradores (contratados, 

transportadores, etc.) a lutar pelos mesmos 

objetivos.

Operation Clean Sweep® é uma marca comercial da PLASTICS Industry Association

Desejamos tornar-nos aderentes do programa OCS, esforçar-nos-emos para alcançar o objetivo de

«perda de zero pellets» e tomar medidas para:

• Inclusão na lista de aderentes do Operation Clean Sweep®

• Direito a utilizar o logotipo do Operation Clean Sweep® nas suas comunicações

• Conjunto de ferramentas informativas de auxílio para colaboradores e diretores

APIP
Edifício Libersil – Torre B
Rua de São José, 35 – 2.º C
+351 21 315 06 33
geral@apip.pt
www.apip.pt

www.opcleansweep.pt 
Benefícios imediatos quando
assume o compromisso:

Associação Portuguesa
da Indústria de Plásticos


