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Comissão Europeia põe em causa números
da reciclagem em Portugal
Relatório de avaliação coloca o país em risco de falhar metas para 2020 e
propõe mais investimentos na recolha selectiva porta-a-porta.
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Bruxelas diz que Portugal apenas recicla 31% dos resíduos, bem longe da meta de 50% até 2020
FERNANDO VELUDO (ARQUIVO)

SOCIEDADE › EDUCAÇÃO SAÚDE JUSTIÇA MEDIA

 Entrar Assine já

https://www.publico.pt/
https://www.publico.pt/assinaturas?trackingId=%7Bjcx%7DH4sIAAAAAAAAAI2QS0_CQBSF_8usGTKvlik7IhQwKhqxEHa3nds6oYxNH1Bj_O-WRiUkLtzdnO-cc5PzQcAaMiZFJDVW200ckgEpIMPI4ml5JoJxTTmjTFMWUE-cbyF9OufFfRO23tzt3mOc7SkTmAIPUIJCo7UvDBrhSzAI0qjU64qxLbC06BLsq2fbtS-njI_C3cMVnbWYNLV9c70tNonQIo2pEUpRBUxQEDqg2uMy1mn3ykuv4pPkN1s27raKbsKX-XS1eFw8P03vNp33Fao1HoocaiTjFPIKB6T-Fs451-T5RYmgtODqC0jgUIDNXPUjHG1le06O9M_BFKcBK5ejXd5m_mIf1_vVfwazRVep-TBgQxUMuc87ramwnGTo6g6ZU0I-vwA3ekX2xAEAAA
https://www.publico.pt/sociedade
https://www.publico.pt/sociedade/educacao
https://www.publico.pt/sociedade/saude
https://www.publico.pt/sociedade/justica
https://www.publico.pt/sociedade/media
https://www.publico.pt/ambiente
https://www.publico.pt/autor/abel-coentrao
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.publico.pt/2018/10/08/sociedade/noticia/comissao-europeia-poe-em-causa-numeros-da-reciclagem-em-portugal-1846301
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.publico.pt/2018/10/08/sociedade/noticia/comissao-europeia-poe-em-causa-numeros-da-reciclagem-em-portugal-1846301&text=Ambiente.%20Comiss%C3%A3o%20Europeia%20p%C3%B5e%20em%20causa%20n%C3%BAmeros%20da%20reciclagem%20em%20Portugal
whatsapp://send?text=Ambiente.%20Comiss%C3%A3o%20Europeia%20p%C3%B5e%20em%20causa%20n%C3%BAmeros%20da%20reciclagem%20em%20Portugal%20https://www.publico.pt/2018/10/08/sociedade/noticia/comissao-europeia-poe-em-causa-numeros-da-reciclagem-em-portugal-1846301
fb-messenger://share/?link=https://www.publico.pt/2018/10/08/sociedade/noticia/comissao-europeia-poe-em-causa-numeros-da-reciclagem-em-portugal-1846301
https://plus.google.com/share?url=https://www.publico.pt/2018/10/08/sociedade/noticia/comissao-europeia-poe-em-causa-numeros-da-reciclagem-em-portugal-1846301
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.publico.pt/2018/10/08/sociedade/noticia/comissao-europeia-poe-em-causa-numeros-da-reciclagem-em-portugal-1846301&title=Ambiente.%20Comiss%C3%A3o%20Europeia%20p%C3%B5e%20em%20causa%20n%C3%BAmeros%20da%20reciclagem%20em%20Portugal
https://www.pinterest.com/pin/find/?url=https://www.publico.pt/2018/10/08/sociedade/noticia/comissao-europeia-poe-em-causa-numeros-da-reciclagem-em-portugal-1846301
mailto:?subject=Ambiente.%20Comiss%C3%A3o%20Europeia%20p%C3%B5e%20em%20causa%20n%C3%BAmeros%20da%20reciclagem%20em%20Portugal&body=Vale%20a%20pena%20ler%20este%20artigo%20do%20P%C3%9ABLICO:%20http://www.publico.pt/2018/10/08/sociedade/noticia/comissao-europeia-poe-em-causa-numeros-da-reciclagem-em-portugal-1846301%0A%0A--%0AReceba%20o%20melhor%20do%20P%C3%9ABLICO%20no%20seu%20email%20https://www.publico.pt/newsletters


A Comissão Europeia colocou Portugal numa lista de 14 países que estão
em risco de não conseguir alcançar, em 2020, a meta de reciclagem de
50% dos resíduos domésticos. O porta-voz da associação ambientalista
Zero para esta área já não tem dúvidas de que o país falhará esse objectivo,
contrariando o optimismo do Governo. A tutela assume alguns problemas
mas encara com optimismo os dois anos que ainda faltam, não
comentando, contudo, o facto de o relatório emitido no final de Setembro
instar o país a mudar a forma de cálculo do contributo dos sistemas de
gestão de resíduos para o total da reciclagem.

O tema foi alvo de acesa polémica no início do ano, quando a Zero, pela
voz de Rui Berkemeier, denunciou uma “grosseira manipulação” nos
dados reportados pela Agência Portuguesa do Ambiente, que apontavam,
para 2017, uma taxa de reciclagem de 38% dos resíduos, uma taxa
exactamente igual à do ano anterior. Para a Zero, os números estão
empolados, porque se referem aos resíduos que entram nos vários
sistemas (como a Valorsul ou a Lipor, entre outros), para preparação para
reciclagem, e não os que seguem, depois, esse destino.

Ora, insiste a Zero, os dados dos
mesmos sistemas de gestão de
resíduos mostram que parte do “lixo”
que dá entrada tendo por finalidade
a reutilização e reciclagem acaba em
aterro, provocando um desvio de
cerca de oito pontos percentuais
entre o valor indicado no Relatório
do Estado do Ambiente para a

reciclagem de resíduos, 38%, e a taxa efectiva, que para aquela associação
ronda os 30%, ou seja, mais afastada ainda da meta de 50% estabelecida



Mais empenho na gestão dos resíduos,
pede Bruxelas ao Governo
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pelos países europeus para 2020. “Não estamos a ver como vai o nosso
país, no tempo que falta, quase duplicar a sua capacidade de reciclagem”,
insiste Berkemeier.
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Entre 2016 e 2017, o ponteiro da reciclagem estagnou, segundo o
Relatório do Estado do Ambiente. Mas aos 38% reportados nesse
documento, também em 2016, a Comissão contrapõe, no alerta enviado a
Portugal no final de Setembro, um valor de 31% (dados do Eurostat), mais
próximo dos cálculos da Zero, e mais longe, por isso, do objectivo. Que em
Portugal é calculado usando uma das fórmulas possíveis, mas menos
exigente, nota Rui Berkemeier, explicando que a taxa é o resultado do total
de resíduos reciclados a dividir pelo total de lixo reciclável.

E o problema maior, antecipa o porta-voz da Zero, vai ser depois de 2020,
em que os países europeus terão de fazer as contas a partir do total de
resíduos urbanos produzidos, para reciclar, em 2025, 55% desse lixo, antes
de alcançar os 65% em 2030.

“Manipulação grosseira”
A Zero não chegou a concretizar a ameaça de queixa à Comissão Europeia,
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por causa da referida “manipulação grosseira” dos números, que o
Governo contestou na altura. Mas Berkemeier mostra-se satisfeito pelo
respaldo que o mais recente relatório dá às criticas que fez no início do
ano, ainda que sem a mesma contundência. A primeira recomendação de
Bruxelas a Portugal, face ao risco de o país falhar as metas de 2020, é uma
“revisão dos cálculos que estão neste momento a ser usados para
determinar o contributo para os objectivos que se assume vir das unidades
de TMB [tratamento mecânico e biológico]”.

Aliás, a Comissão pede que se verifique se as projecções de performance
das unidades de TMB existentes nos vários sistemas de gestão de resíduos
“são realísticas”, e solicita uma revisão das políticas de encorajamento da
recolha selectiva, de modo a perceber-se se elas serão suficientes para
atingir o objectivo. E a isto acrescenta uma proposta de avaliação das taxas
de gestão de resíduos (TGR) praticadas actualmente (a aplicar por
tonelada de lixo depositada em aterro ou entregue para incineração), para
ver “se são altas o suficiente para servir como incentivo à introdução de
sistemas de recolha selectiva”. Dependendo dos resultados, uma revisão
das taxas pode vir a ter de ser considerada com urgência, defende a
Comissão.

Neste aspecto, a posição da Zero, do Governo e das empresas do sector não
podia ser mais divergente. Os ambientalistas, em linha com este relatório,
nota Berkemeier, pedem uma maior penalização do envio de lixo para
queima – que, dada a componente de valorização energética, paga 2,2
euros por tonelada, um quarto dos 8,8 euros/ton de TGR estabelecida para
o ano em curso, e aplicável para a deposição em aterro. E contestam o
preço bonificado a que é comprada a energia produzida nas centrais de
incineração. Em contrapartida, vários sistemas de gestão de resíduos – e
entre eles os dois maiores, a Lipor e a Valorsul – apostam nestas unidades,



recusando que a valorização energética atrase o cumprimento das metas
de reciclagem.

Todo o discurso do relatório de alerta da Comissão vai, contudo, no
sentido da necessidade de incrementar a separação na origem – em casa –
e a recolha selectiva, bem como para um aumento das responsabilidades
dos produtores de embalagens. No primeiro caso, a Zero insiste nas
críticas ao actual sistema, baseado nos ecopontos, e aponta o caminho
para a recolha porta-a-porta, que está a ser alargado, em várias zonas
urbanas do pais, precisamente para garantir, nesta recta final, o
cumprimento das metas. Já em relação ao segundo aspecto, Berkemeier
relembra contas feitas no ano passado, em que denunciara a existência de
500 mil toneladas de embalagens que não tinham pago, em 2016, a taxa de
reciclagem a que cada produtor está obrigado, para financiar o circuito de
reaproveitamento destes materiais.
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De fora desta lista de recomendações ficou a adopção de medidas que
responsabilizem os cidadãos/consumidores pelo destino a dar aos resíduos
que produzem. Em Portugal, a Lipor, por exemplo, desenvolveu uma
experiência-piloto de PAYT (Pay As You Throw, ou pague consoante o que
deita fora) numa área restrita do concelho da Maia – o concelho campeão
da reciclagem na região –, permitindo que três mil munícipes paguem
apenas pelo lixo indiferenciado que efectivamente produzem.

Esta experiência, que merece um apoio generalizado, tarda em ser
alargada a mais habitações da região e a outros sistemas e cidades do país,
não permitindo, desta forma, que se desligue do consumo de água a taxa
paga pelos cidadãos para o tratamento de resíduos, nem que se valorize,
na factura mensal, os comportamentos mais amigos do ambiente. No
entanto, os ecopontos domésticos que a Lipor está a entregar em várias
zonas urbanas da região já vêm equipados com um chip, permitindo, no
futuro, a adopção deste tipo de incentivos. Que, com outras medidas, nota
Rui Berkemeier, podem ajudar Portugal a sair do grupo de países em risco
de falhar as metas para o sector.

Governo encara situação com optimismo

Questionado pelo PÚBLICO sobre os alertas contidos no relatório da Comissão Europeia
sobre a aplicação da legislação relativa aos resíduos, a Secretaria de Estado do Ambiente
considera que, apesar de o país ter sido colocado num lote de 14 Estados-membros em
risco de falhar as metas para 2020, e "tendo por base os valores das metas de reciclagem,
relativos a 2017 e as metas preconizadas para 2020, Portugal encontra-se numa situação
que permite encarar com optimismo o cumprimento de objectivos”.

Numa resposta escrita, o gabinete de imprensa da tutela deste sector não comentou os
reparos da Comissão à fórmula de cálculo do contributo dos sistemas de gestão de
resíduos para o esforço de reciclagem. Assumiu, apenas, que “o ano de 2017 conheceu
uma estagnação da trajectória”, que associa “a uma natural perturbação induzida pela
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entrada de novas entidades gestoras no sistema de gestão do fluxo das embalagens,
processo que naturalmente tem conhecido estabilização”.

Recorde-se que, no ano passado, a Sociedade Ponto Verde passou a ter dois
concorrentes nesta área. E, para o Governo, “em resultado do regresso a um ambiente de
maior normalidade” de todos os actores no processo de recolha, “será de esperar um
acréscimo de encaminhamento para reciclagem de embalagens valorizáveis”.

A Secretaria de Estado do Ambiente assinala que tem havido um incremento das acções
de sensibilização e educação ambiental, visando a mobilização dos cidadãos para
comportamentos alinhados com as metas, lembrando que para tal têm sido canalizadas
verbas dos fundos comunitários e do Fundo Ambiental. Uma aposta em linha com
algumas das recomendações deste relatório, do qual a tutela salienta apenas um dado.
“Apenas o vidro apresenta preocupação, com desvio de apenas 1% [em relação] ao que
consideramos o limiar mínimo de sucesso. Nos restantes fluxos estamos dentro dos
valores-objectivo”, vinca.

Nesta resposta enviada ao PÚBLICO, a tutela concorda “que as metas futuras vão exigir
grandes desafios”. Mas, para isso, acrescenta, “vamos promover investimentos e
estratégias que permitam ir mais longe, nomeadamente com recolha porta-a-porta e
com taxas retornáveis se tal se verificar necessário”. Em Junho passado, o secretário de
Estado Carlos Martins admitiu que Portugal poderá vir a aplicar um valor, recuperável, às
embalagens de plástico – semelhante ao que existe para algumas garrafas de vidro –,
mas apontou a introdução da medida para 2022, quando terminarem os actuais
contratos com as entidades gestoras deste tipo de resíduo.
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