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O consumo europeu de têxteis é o fator 
com o quarto maior impacto 
no ambiente e nas alterações climáticas, após 
a alimentação, a habitação e a mobilidade. 

É uma das três principais 
pressões sobre a água e o uso do 
solo e um dos cinco fatores 
com maior impacto na utilização 
de matérias-primas e nas emissões 
de gases com efeito de estufa.

O setor têxtil e do vestuário emprega 
mais de 1,5 milhões de 
europeus, sendo fundamental 
para estimular o emprego e as 
oportunidades de negócio no plano 
local. O mercado único constitui a 
espinha dorsal do setor.

Visão da Comissão para 
os têxteis em 2030

Todos os produtos têxteis colocados no mercado da 
UE são:
• duradouros, reparáveis e recicláveis,
• fabricados em grande parte a partir de fibras recicladas,
• livres de substâncias perigosas,
• produzidos respeitando os direitos sociais.

«A moda rápida passou de moda» — os consumidores 
beneficiam mais tempo de têxteis de elevada qualidade.

Existe ampla disponibilidade de serviços de reutilização 
e reparação rentáveis.

Num setor têxtil competitivo, resiliente e inovador, 
os produtores assumem a responsabilidade pelos seus 
produtos ao longo da cadeia de valor.

O vestuário circular não descartável generalizou-se, 
existindo capacidade de reciclagem suficiente e o mínimo 
recurso a incineração e deposição em aterro.

A Comissão está a trabalhar numa via de transição para 
que o ecossistema têxtil realize com êxito a transição 
ecológica e digital e se torne mais resiliente. Inicia-
-se agora um processo de criação conjunta no qual 
se convidam as partes interessadas, por meio de um 
inquérito e seminários, a propor ações específicas e a 
trabalhar em prol desses objetivos comuns.

1 42 3



©
G

ET
TY

 IM
AG

ES
/S

rd
ja

nn
s7

4

➜

11,3
kg

2000 2015

> 1 %

Até 
35 %

Na União 
Europeia 

Quase 9 em 10 europeus 
(88 %) consideram que 
o vestuário devia ser 
concebido de modo a 
durar mais tempo.

Todos os anos, cerca 
de 5,8 milhões de 
toneladas de têxteis 
são descartados, o 
que equivale a 11,3 kg 
por pessoa.

Em média, são criados 
20 a 35 postos de 
trabalho por cada mil 
toneladas de têxteis 
recolhidos com vista 
à reutilização, como a 
venda em segunda mão.

No mundo

A produção de têxteis 
duplicou entre 2000 e 2015.

A cada segundo, um volume 
de têxteis equivalente à 
carga de um camião é 
depositado em aterro 
ou incinerado.

do material utilizado para 
produzir vestuário é 
reciclado em vestuário novo. 

dos microplásticos 
libertados no ambiente 
são provenientes de 
produtos têxteis.

Principais ações da Estratégia para os Têxteis
Estabelecer requisitos de conceção dos 
têxteis para prolongar a vida útil e facilitar a 
reparação e reciclagem, bem como requisitos 
sobre o teor mínimo de materiais reciclados.

Introduzir rótulos mais claros nos têxteis e um 
passaporte digital dos produtos.

Combater o branqueamento ecológico para 
capacitar os consumidores e sensibilizar para a 
moda sustentável.

Inverter os excessos na produção e no 
consumo e desencorajar a destruição de 
têxteis não vendidos ou devolvidos.

Propor requisitos de responsabilidade 
alargada do produtor obrigatórios para os 
têxteis, incluindo ecomodulação das taxas.

Combater a libertação não intencional de 
microplásticos de têxteis sintéticos.

Restringir a exportação de resíduos têxteis 
e promover a sustentabilidade dos têxteis 
à escala mundial.

Incentivar modelos de negócio circulares, 
incluindo os setores da reutilização 
e da reparação.

Incentivar as empresas e os Estados-Membros a 
apoiar os objetivos da estratégia.
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