
ComissãoEuropeiapõeemcausa
númerosda reciclagememPortugal
Relatório de avaliação coloca o país
em risco de falhar metas para 2020
e propõemais investimentos
na recolha selectiva porta a porta

AComissãoEuropeiacolocouPortu
gal numa lista de 14 paísesque estão
emrisco de nãoconseguir alcançar
em 2020 ameta de reciclagemde
50 dos resíduos domésticos O
porta voz da associação ambienta
lista Zero para esta área já não tem
dúvidas de que o país falhará esse
objectivo contrariando o optimis
mo do Governo A tutela assume
alguns problemasmas encara com
optimismo os dois anos que ainda
faltam nãocomentando contudo o
facto de o relatório emitido no final
de Setembro instar o país amudara
forma de cálculo do contributo dos
sistemas de gestão de resíduos para
o total da reciclagem
O tema foi alvodeacesa polémica

no iníciodoano quandoaZero pela
voz de Rui Berkemeier denunciou
uma grosseiramanipulação nosda
dos reportados pela Agência Portu
guesadoAmbiente queapontavam
para 2017 uma taxade reciclagemde
38 dos resíduos exactamente igual
à doanoanterior ParaaZero osnú
meros estão empolados porque se
referemaosresíduosqueentramnos
vários sistemas como aValorsul ou
a Lipor entre outros para prepa
ração para reciclagem e não os que
seguem depois esse destino
Ora insiste a Zero os dados dos

mesmos sistemas de gestão de resí
duos mostram que parte do lixo
que dá entrada tendo por finalida
de a reutilização e reciclagem acaba
em aterro provocando um desvio
de cerca deoito pontos percentuais
entreovalor indicado noRelatório do
EstadodoAmbienteparaareciclagem
de resíduos 38 e a taxa efectiva
quepara aquela associação ronda os
30 ouseja mais afastada ainda da
meta de 50 estabelecida pelos pa
íses europeus para 2020 Não esta
mos a ver como vai o nosso país no
tempoquefalta quaseduplicar a sua
capacidade de reciclagem insiste
Berkemeier

Entre 2016 e 2017 o ponteiro da
reciclagemestagnou segundooRela
tóriodoEstadodoAmbiente Mas aos
38 reportados nesse documento
também em2016 a Comissão con
trapõe no alerta enviado aPortugal
no final de Setembro um valor de
31 dadosdoEurostat maispróxi
mo doscálculos da Zero emais lon
ge por isso do objectivo Que em
Portugal é calculado usando uma
das fórmulas possíveis mas menos
exigente nota Rui Berkemeier ex
plicandoque a taxa éo resultadodo
total de resíduos reciclados adividir
pelo total de lixo reciclável
E o problemamaior antecipa o

porta voz da Zero vai ser depois de
2020 emque ospaíses europeus te
rãode fazer ascontas apartir dototal
de resíduosurbanosproduzidos pa
ra reciclar em 2025 55 desse lixo
antes de alcançar os 65 em2030

Manipulação grosseira
A Zero não chegou a concretizar a
ameaça de queixaà Comissão Euro
peia por causada referida manipu
lação grosseira dos números que
oGoverno contestou na altura Mas
Berkemeiermostra se satisfeito pelo
respaldo que o mais recente relató
rio dá às criticas que fezno iníciodo
ano ainda que semamesma contun
dência Aprimeira recomendaçãode
Bruxelas a Portugal face ao riscode
opaísfalhar asmetasde2020 éuma
revisãodos cálculosqueestãoneste
momentoa serusadosparadetermi
nar o contributo para os objectivos
que se assume vir das unidades de
TMB tratamentomecânico e bioló
gico
Aliás aComissãopede que se veri

fique se as projecçõesde performan
ce das unidades de TMB existentes
nos vários sistemas de gestão de
resíduos são realísticas e solicita
uma revisão das políticas de enco
rajamento da recolha selectiva de
modo a perceber se se elas serão
suficientes para atingir o objectivo
E a isto acrescentaumapropostade
avaliação das taxas de gestão de re
síduos TGR praticadasactualmente
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a aplicarpor tonelada de lixo depo
sitada em aterro ou entregue para
incineração paraver se são altaso
suficientepara servir comoincentivo
à introdução de sistemasde recolha
selectiva Dependendodos resulta
dos umarevisãodas taxaspodevira
terde serconsiderada com urgência
defende aComissão
Neste aspecto a posição da Zero

do Governo e das empresas do sec
tor não podia ser mais divergente
Osambientalistas em linha com este
relatório nota Berkemeier pedem
uma maior penalização do envio
de lixo para queima que dada a
componente de valorização ener
gética paga 2 2 euros por tonelada
umquartodos 8 8euros ton de TGR
estabelecida para o ano em curso e

aplicável para a deposição em ater
ro E contestam o preço bonificado
a que é comprada a energia produ
zida nas centrais de incineração
Emcontrapartida vários sistemas
de gestão de resíduos e entre eles
osdoismaiores aLipor e aValorsul
apostam nestas unidades recu

sando que a valorização energética
atrase o cumprimento dasmetasde
reciclagem
Todo o discurso do relatório de

alerta daComissão vai contudo no
sentido da necessidadede incremen
tar a separação naorigem em casa
ea recolha selectiva bem comopa

ra um aumento das responsabilida
des dos produtores de embalagens
No primeiro caso a Zero insiste nas
críticas ao actual sistema baseado

nos ecopontos e apontao caminho
para a recolha porta a porta que
está a ser alargado em várias zonas
urbanasdo pais precisamentepara
garantir nesta recta final o cumpri
mento das metas Já em relação ao
segundoaspecto Berkemeierrelem
bracontas feitasno ano passado em
que denunciara a existência de 500
mil toneladasde embalagensquenão
tinhampago em 2016 a taxa de re
ciclagem a que cada produtor está
obrigado para financiar o circuitode
reaproveitamento destesmateriais
De fora desta lista de recomenda

ções ficouaadopçãodemedidasque
responsabilizemoscidadãos consu
midores pelo destino a dar aos resí
duos que produzem EmPortugal
a Lipor por exemplo desenvolveu

umaexperiência piloto de PAYT Pay
AsYou Throw oupagueconsoante o
que deita fora numaárea restrita do
concelhodaMaia o concelho cam
peão da reciclagemna região per
mitindo que três mil munícipes pa
guem apenaspelo lixo indiferenciado
que efectivamente produzem
Esta experiência quemerece um

apoio generalizado tarda em ser
alargadaamaishabitaçõesda região
eaoutros sistemas ecidades dopaís
não permitindo desta forma que se
desligue do consumo deágua a taxa
pagapelos cidadãosparao tratamen
to de resíduos nemque se valorize
na facturamensal os comportamen
tosmais amigos do ambiente

Público

12/13

S/Cor

1582 cm
2

51453

Nacional

Informação Geral

Diário

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):08102018

Ambiente


