
Ocean Bound Plastic



Segundo um relatório da Greenpeace,  
a maioria dos resíduos que se encon-
tram nos oceanos, são provenientes 
 de equipamentos de pesca, perdidos  
ou abandonados no mar, tornando-se 
numa ameaça fatal á vida marinha.
Estima-se que por ano, cerca de 12 toneladas  
de plástico acabam nos oceanos…
Todo o plástico disperso nos oceanos pode prender, emaranhar, 
sufocar ou matar animais marinhos ... No entanto, há um tipo 
de residuos que é especialmente mortal, porque é projetado 
especificamente para capturar e matar animais selvagens 
marinhos: os equipamento de pesca abandonados, perdidos  
ou descartados, também denominados “ghost gear”. 

O nosso compromisso, passa por fazer face a este 
problema, fazendo parte da solução, através da 
recolha e transformação destes resíduos plásticos 
marinhos em sacos de compras reutilizáveis em 
tecido PP, certificados OBP.



O primeiro saco de compras reutilizável em 
tecido PP, totalmente sustentável e amigo do 
ambiente, certificado Ocean Bound Plastic.
Os resíduos plásticos recolhidos junto à linha de costa, como redes  
de pesca e cordas navais, são devidamente reaproveitados e tratados, 
para serem transformados em matéria-prima para a produção  
dos nossos sacos reutilizáveis de polipropileno reciclado.

De redes de pesca e cordas navais a sacos de compras A GARANTIA DE UMA 
EMPRESA EXTERNA 
INDEPENDENTE QUE 
CERTIFICA A UTILIZAÇÃO 
DO MATERIAL RECICLADO 
DESDE O RECICLADOR  
ATÉ AO PRODUTO FINAL.



Certificado Ocean  
Bound Plastic
O objectivo da certificação OBP é promover 
a recolha e limpeza dos resíduos plásticos 
do meio ambiente, de forma a prevenir a 
contaminação dos oceanos.

COMO
Shoreline Ocean Bound Plastic são 
resíduos plásticos abandonados até 
200 metros da costa, praias, afluentes 
e nos primeiros 100 metros de água, 
em comunidades ou áreas onde a 
gestão de resíduos é inexistente ou 
muito ineficiente. 

OBJETIVO
Esta certificação garante que o 
plástico recolhido é verdadeiramente 
Ocean Bound Plastic, criando valor 
adicional aos produtos feitos a partir 
desses resíduos. Além disso, cria 
oportunidades de emprego. 

BENEFÍCIOS
Permite às marcas posicionarem-se no 
mercado ao apoiarem projetos sociais 
e ambientais, tais como:
  Ambiental
• Promovendo esforços e medidas de 

limpeza, em localidades e regiões 
específicas (utilizando o Modelo de 
Cadeia de Fornecimento IP);

• Criando consumidores conscientes 
e contribuindo para um dos temas 
mais atuais a nível mundial.

• Promovendo a utilização de materi-
ais recicláveis, reduzindo a utilização 
de recursos fósseis.

 Social
• Promovendo a criação de meios de 

subsistência, ao adquirir produtos 
reciclados e OBP certificados.
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