
Fonte: Comissão Europeia

Número 
de sacos de 
supermercado
consumidos  
por habitante 
em 2010

Áustria 45

Malta 107

Bélgica 97

Holanda 71

Bulgária 246

Polónia 466

Chipre 125

PORTUGAL 466
República Checa 297

Roménia 252

Dinamarca 4

Eslováquia 466

Estónia 466
Eslovénia 466

Finlândia 4

Espanha 120

França 79

Suécia 100

Inglaterra 158

Alemanha 64

Grécia 242

Hungria 466

Irlanda 18

Itália 181

Letónia 466
Lituânia 466

Luxemburgo 18

Portugal nos piores

ábado de manhã. As médias e grandes 
superfícies enchem-se de famílias que 
atestam os carrinhos com as compras 
semanais, no pequeno comércio acoto-
velam-se clientes habituais e vizinhos 

recém-chegados em busca dos legumes e frutas mais 
frescos, os mercados tradicionais vibram com o movi-
mento dos clientes e os pregões dos feirantes. À hora 
de almoço, além de todas as mercadorias as famílias 
levam para casa um sem número de sacos de plástico 
fornecidos gratuitamente nos diferentes estabeleci-
mentos. 
Esta cena é recorrente em Portugal e noutros países 
da União Europeia (UE). Nos últimos anos, a multipli-
cação de sacos de plástico tem tido consequências 
ambientais graves: não só a montante, com os custos 
ambientais da produção, como a jusante, já que, por 
erro de muitos, grande parte do plástico acaba por se 
acumular no meio ambiente. Dados da UE estimam 
que, só em 2010 foram colocados no mercado europeu 
98,6 mil milhões de sacos de plástico – o equivalente 

S

Em Teste

Gastar 
menos 
com o lixo
Com a nova diretiva que 
a União Europeia prepara,  
os sacos de plástico de 
distribuição gratuita poderão 
acabar.  O consumo de sacos 
do lixo irá crescer. Para ajudar,  
testámos 18 modelos 
e concluímos que, com 
a escolha certa, pode poupar 
50 euros por ano

COMO  TESTÁMOS   

Selecionámos 18 sacos 
de lixo de diversas 
marcas.

RESISTÊNCIA E 
CAPACIDADE
Para testar a 
capacidade dos sacos 
selecionados 
enchemo-los até ao 
volume máximo 
permitido pelo sistema 
de fecho. A resistência, 
quer a fugas de 
líquidos, quer à 

perfuração, também 
foi avaliada. No 
primeiro caso pusemos 
três litros de água nos 
sacos e pendurámo-
los durante 5 minutos, 
para verificar a 
existência de fugas.   
Já a resistência à 
perfuração foi feita 
com recurso a uma 
ponteira posta em 
contacto com a 
superfície de um saco 
cheio. 

€ 50
POUPANÇA

Proteste

Uma ponteira testou  
a resistência dos sacos  
à perfuração
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a 1,61 milhões de toneladas – sendo que a grande maio-
ria (89%) teve uma única utilização. Portugal tem dos 
piores consumos de sacos per capita da UE, atingindo 
os 466 sacos de utilização única (dados de 2010).  
No outro extremo da tabela estão a Finlândia e a Dina-
marca, com quatro sacos per capita, seguidas da Ir-
landa e Luxemburgo, com 18. A diferença entre países 
como Portugal ou a Letónia e a Irlanda e o Luxem-

burgo (países onde o consumo de sacos é mais baixo), 
é que nos primeiros os sacos de plástico são forneci-
dos, na maioria dos casos, gratuitamente e nos segun-
dos são pagos. 
Para resolver o problema, a União Europeia prepara-
se para aprovar nova legislação em relação aos sacos 
de compras em plástico, antevendo-se o fim dos sacos 
gratuitos. Com o pagamento de todos os sacos de plás-
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Resistência à queda ava-
liado com 30 sacos de cada 
marca, com três quilos de 
carga, deixados cair. O 
rompimento de mais de 
três sacos, entre os 30 
ensaiados,  leva à elimina-
ção do teste.

Facilidade de utilização  
verificámos a facilidade de 
retirar o saco do rolo, in-
serção no caixote do lixo, 
o s i s te m a d e fe c h o e 
transporte dos sacos.

COMO LER O QUADRO

Muito bom
Bom
Médio
Medíocre
Mau

Melhor 
do Teste
Escolha 
Acertada
Escolha  
Económica

Boa qualidade Não comprar

Sacos de plástico
A nossa seleção

PURIO LIDL
Muitas vantagens: é fácil de usar e é muito 
resistente à perfuração  e  às fugas. Para um 
uso de quatro sacos por semana tem também 
um custo anual interessante.    
€ 12 por ano

98
Rotulagem Analisámos a 
informação sobre as dimen-
sões e capacidade do saco, 
o tipo de fecho e de infor-
mações como o material de 
fabrico ou alegações am-
bientais e de utilização. 

SACOS DO LIXO PREÇO (€) RESULTADOS DO TESTE

Q
U

A
LI

D
A

D
E 

G
LO

B
A

L(
%

)

Pr
eç

o 
(e

nt
re

...
 e

...
)

Pr
eç

o 
po

r s
ac

o

N
úm

er
o 

de
 s

ac
os

 
po

r e
m

ba
la

ge
m

C
ap

ac
id

ad
e 

út
il 

(li
tr

os
)

In
di

ca
çã

o 
do

 ti
po

de
 fe

ch
o

Ro
tu

la
ge

m

Re
si

st
ên

ci
a 

às
 fu

ga
s

Re
si

tê
nc

ia
 à

 q
ue

da
 

Re
si

st
ên

ci
a 

do
 s

is
te

m
a 

de
 fe

ch
o

Re
si

st
ên

ci
a 

à 
pe

rf
ur

aç
ão

Fa
ci

lid
ad

e 
de

 u
ti

liz
aç

ão

 PURIO (Lidl)  Sacos com fecho fácil (50x65) 1,29  0,06  20 30 fecho fácil A A A A A A 98

VILEDA Ecobag reforçado Maxi Rolo (57x57) 3,29 - 5,99  0,19  30 28 fecho fácil C A A A A A 92

VILEDA Style fecho fácil (55x55) 1,73 - 1,89  0,12 15 26 fecho fácil C A A A B A 92

GLAD Com fecho, fixação ultra-resistente (53x63) 4,50  0,30  15 31 fecho fácil C A A A B A 89

FAPIL Com fecho fácil (50x60) 1,69  0,08  20 23 fecho fácil C A A A B A 89

AUCHAN Sacos para lixo, 100% reciclado (50x70) 1,79  0,09 20 35 n.i. A D A A C D 59

CONTINENTE Eco Continente, degradáveis (50x65) 1,19  0,06  20 27 fecho fácil C A A A C A 53

DIA Sacos com fecho, anti gotas  (55x60) 1,79 - 1,85  0,06 30 31 fecho fácil A A A A C A 48

APTA Couliss' reciclado com atilhos (50x65) 1,10 - 1,19  0,06 20 32 atilhos A A A A C A 43

AUCHAN  sacos do lixo com fecho fácil (50x65) 1,19  0,06 20 28 fecho fácil B A A A C C 41

PURIO (Lidl)  Higiénicos-resistentes-seguros  (50x70) 1,89  0,05 40 34 atilhos C D A B C D 41

ELEMBAL Sacs poubelle à lien classique (50x70) 1,49  0,06 25 35 atilhos A A A B D A 40

FAPIL Sacos do lixo com atilhos (50x65) 0,89  0,04 20 29 atilhos C A A B D A 40

POLEGAR (Auchan) Sacos do lixo com atilhos (50x65) 1,19  0,03 40 29 atilhos B A A A D A 40

SILVEX Sacos do lixo (50x65) 1,79  0,04  40 31 n.i. D A A B D A 40

ALIADA (El Corte Inglés) Sacos para cozinha  (55x60) 2,35  0,06  40 30 fecho fácil C A A A E A 20

É CONTINENTE Com atilho (50x60) 1,49  0,04 40 26 atilhos B D E B E D 20

SILVEX Ecológico, fecho fácil (55x60) 1,99 - 2,29  0,14 15 29 fecho fácil A A A A E A 20

 
Resultados de sacos 

do lixo em deco.

proteste.pt



tico fornecidos nas grandes superfícies, chega ao fim 
a era dos sacos de lixo à borla – a maioria dos portu-
gueses reutiliza estes sacos como sacos do lixo, desde 
que tenham resistido ao transporte das compras. 
Tendo isto em conta testámos 18 marcas de sacos de 
lixo e, a título comparativo, três sacos plásticos pagos 
fornecidos em três cadeias de supermercados.  

Mais barato e resistente
O teste foi realizado com 18 das marcas presentes no 
mercado português. Apesar do tipo de fecho, cor, e 
posição das soldaduras variar de saco para saco, todos 
os modelos escolhidos são de polietileno de alta den-
sidade (HDPE) e indicam 30 litros de capacidade. Em 
regra os modelos com fecho fácil são mais fáceis de 
usar do que os de fecho de atilho. 
Todos estes sacos são em HDPE mas em alguns casos 
é utilizado material reciclado. É o caso da nossa Es-
colha Acertada, dos sacos Auchan 100% reciclado, do 
Apta Couliss (80% de plástico reciclado), e dos sacos 
da Silvex (90% de plástico reciclado).
Foi entre os sacos com fecho fácil que se obtiveram 
os melhores resultados (todos a partir de 89 pontos). 
Com muito boa resistência às quedas, às fugas e no 
sistema de fecho, os cinco primeiros classificados cor-
responderam às expectativas. Mas o modelo Purio 
(marca Lidl) acabou por assumir a liderança, distin-
guindo-se pela boa resistência à perfuração, rotula-

gem completa e uma boa 
relação qualidade/preço. 
É, simultaneamente, o 
Melhor do Teste e a nossa 
Escolha Acertada. Com 
um custo de 1,29 euros 
(0,06 euros por saco), é 
uma escolha bem mais 
em conta quando compa-
rado, por exemplo, com 
o modelo da Glad (o quar-
to classificado), cujo pre-
ço ascende aos 4,5 euros 
(um custo unitário de 

0,30 euros). Ao fim de um ano, o gasto com os sacos 
Purio rondará os 13 euros enquanto com os sacos Glad 
esse gasto atinge os 62 euros. A primeira opção ga-
rante uma poupança de 50 euros. 
O sistema de fecho com atilho esteve na base de pro-
blemas, com alguns dos sacos a ficarem com os atilhos 
presos. Apenas dois dos sacos tiveram muito bons 
resultados na resistência à perfuração, com a maioria 
a exibir desempenhos que não ultrapassam a média 
e três a terem comportamentos francamente maus. 

Saco de compras contra saco do lixo
O teste comparativo feito com os sacos degradáveis 
dos supermercados Lidl, Minipreço e Pingo Doce. 
Deixámos de fora os sacos reutilizáveis do Continente. 
Os sacos pagos do Lidl e Pingo Doce mostraram mui-
to boa resistência à perfuração. Tendo em conta o 
custo – cerca de 4 euros por ano – esta é uma hipótese 
a ter em conta para quem produz  pouco lixo. 
Estes sacos são produzidos na UE enquanto que os 
sacos fornecidos gratuitamente (mais finos), são, na 
sua maioria importados (70%), fabricados na Ásia. ¬

TRUQUES PARA REDUZIR O LIXO

Reciclar
Deitar no caixote do lixo apenas os resíduos que 
não podem ser reciclados permite uma menor 
produção de lixo e, por consequência, um menor 
número de sacos utilizado. Ao reciclar, espalme 
sempre as embalagens: vão ocupar menos espaço 
e evitar a substituição rápida dos sacos.  

Compostar
Se tiver um jardim ou uma pequena horta, pode 
apostar na compostagem. Ao dar um novo uso a 
resíduos orgânicos como cascas de fruta e ovos ou 
borras de café, não só está a diminuir o volume de 
lixo criado em casa, como cria um adubo natural 
para as flores e legumes. Os resultados são 
positivos: menos sacos usados, maior poupança e 
uma horta ou jardim mais amigos do ambiente.

 
Sacos dentro de sacos
Os detritos que possam gerar cheiros 
desagradáveis devem ser deitados no lixo, bem 
fechados, dentro de um saco mais pequeno. Ao 
evitar a propagação do odor, evitará também a 
colocação no contentor de um saco do lixo 
meio-vazio. Ao retirar o saco apenas quando está 
cheio usará menos sacos e poupará mais. 

Reutilize
Não sabe o que fazer à pilha de sacos de compras 
que se acumula sempre que vai às compras? 
Reutilize-os como sacos do lixo.    

98,6 mil 
milhões
o número de sacos
de plástico colocados 
no mercado da europa 
comunitária durante 
o ano de 2010

Custo anual em confronto

52 
semanas

52 
semanas

4 
sacos

4 
sacos

€ 0,06
Preço do saco

 

€ 0,30
Preço do saco

 

€ 12
ano

€ 62
ano

+
+

+
+

Calculámos o consumo anual de sacos de uma famíla que use quatro sacos 
por semana.  Entre o saco classificado como Melhor do Teste e o saco da 
Glad a poupança é de 50 euros.  

A reutilização de sacos 
ajuda à poupança

Separe os resíduos  
que deitam cheiro

Lidl Purio

Glad
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