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RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS 
É "EMERGÊNCIA NACIONAL" 
PROBLEMÁTICA FOI O TEMA PRINCIPAL DA AGENDA A&A RESÍDUOS 2020 

A recolha seletiva de biorresíduos, que será 
obrigatória até 2023, é uma inevitabilidade 
ou uma emergência nacional? A pergunta 
foi deixada por Susana Lopes, Técnica da 
Unidade de Negócio Internacional da Lipor, 
no arranque da segunda edição da Agenda 
A&A. Resíduos 2020, que elegeu este como 
otema principal. 
A deposição de resíduos urbanos biodegradá-

 

veis em aterro foi de 43 por cento em 2017, 
o que representa um aumento de dois por 
cento face aos valores de 2016. "Significa isto 
que a recolha seletiva do fluxo, extremamente 
importante em termos de quantidade, tem que 
ser uma aposta e portanto uma emergência e 
não uma inevitabilidade como muitos preten-
dem fazer passar", resumiu. 
A produção de biorresíduos per capita é de 
170 quilos por ano. Os portugueses originam 
no total 1,7 milhões de toneladas de biorre-
síduos, depositados, em grande parte, em 
aterro. A recolha seletiva representa apenas 
cinco por cento do potencial. "O modelo de 
deposição e recolha tem que ser repensado. 
Não é com modelos de proximidade com a 
capacidade excedentária para indiferencia-
dos que vamos conseguir desviar os fluxos", 
sublinhou Susana Lopes. 
A Lipor é exemplo de sucesso na recolha sele-
tiva de bioresíduos, além de incentivar também 
o uso de compostores, fomentar a agricultura 
biológica e o combate ao desperdício alimentar. 
"Estamos a aproximar-nos de um valor de 50 
quilos por habitante ano. As pessoas participam 
na recolha selectiva de biorresíduos quando é 
feita de uma forma adequada", garanta A pro-
ximidade e simplicidade são palavras-chave na 
gestão destes resíduos. 
Para Susana Lopes o desenvolvimento da 
recolha seletiva terá que encontrar forma efi-
caz de "premiar os cidadãos que participam 
ativamente na mesma, como complemento 
ao desenvoMmento dos sistemas PAYT' 
(Pagar pelo produzido). 

O ALGORITMO DA GESTÃO 
DE RESÍDUOS 
No espaço reservado à Agenda A&A, Rui 
Berkemeier apresentou o algoritmo da ges-
tão dos resíduos — "uma conta de somar 
com três parcelas" - baseando-se naquela 
que é a projeção ambiciosa do Roteiro para 
Neutralidade Carbónia (RNC) no que diz res-
peito à produção de resíduos urbanos. 
"No caso da região Norte, em 2035, sem a 
nova linha na Lipor, teremos uma produção 
de resíduos urbanos de 1,37 milhões de 
toneladas, de acordo com o RNC. Teremos 
que garantir pelo menos 65 por cento de 
reciclagem (894 mil toneladas). Se a inci-
neração existente já é de 400 mil toneladas 
seguem para aterro 78 mil toneladas, o que 
corresponde a 5,6 por cento do total. Está 
cumprida a meta de colocação de menos 
de 10 por em aterro", apresentou. Com o au-
mento da incineração a taxa de reciclagem 
não será cumprida 
"Para quê gastar, sem financiamento comu-
nitário, 100 milhões em incineração desne-
cessária na região Norte, e que vai implicar 
o incumprimento das metas de reciclagem, 
quando falta tratamento biológico para 284 
mil toneladas de resíduos orgânicos nessa 
região e o PERSU só prevê instalar para 100 
mil?', questionou ainda 

ATERROS 4.0? 
O presidente da direção da ESGRA 
(Associação para a Gestão de Resíduos), 
Paulo Praça, falou sobre o tema da valoriza-
ção da fração resto do Tratamento Mecânico 
e Biológico. "Continuamos a colocar 57 por 
cento em aterro e a ter um milhão de tone-
ladas de fração resto", ilustra Paulo Praça 
lembra que os SGRU estão a implementar 
medidas urgentes para diminuir esta quan-
tidade, como as recolhas seletivas, mas 
sublinha que existirão sempre resíduos com  

substâncias nos produtos de consumo que 
não podem ser reciclados de maneira am-
bientalmente adequada e sustentável e que 
assegurem a proteção da saúde pública "Há 
uma fracção chamada resto que não tem en-
quadramento nos processos de valorização 
e por isso entendemos que a solução é de 
valorização energética", defende. 
Paulo Praça recorda que os aterros prova-
velmente não serão financiados no próximo 
ciclo comunitário, mas deixa um alerta "Se 
nada fizermos vamos falar, num próximo fó-
rum, sobre os aterros de segunda geração 
ou os aterros 4.0. Não vamos fazer de conta 
e vamos enfrentar o problema e rapidamente 
decidir sobre ele". 

FALTA ESTATÍSTICA SOBRE 
ECONOMIA CIRCULAR 
A necessidade de uma "melhor articulação 
entre a informação e os objetivos da econo-
mia circular" — outro dos temas da Agenda 
A&A — foi desenvolvida pelo vice-presidente 
da APESB (Associação Portuguesa de 
Engenharia Sanitária e Ambiental) e admi-
nistrador-delegado da Lipor, Fernando Leite, 
que realçou que escasseia a estatística so-
bre o assunto. 
"É preciso analisar se há fluxos que estão a 
ser desperdiçados. Por que não estimular as 
simbioses industriais? Na produção de um 
produto 50 por cento do seu custo refere-se 
à matéria-prima". 
Os desafios do futuro implicam que os sis-
temas, como a Lipor, comecem a pensar 
em reinventar-se, passando de gestores de 
resíduos a fabricantes de produtos ou pres-
tadores de serviços, mas "as alterações de 
modelos de negócio precisam de números 
para dar substancia às estratégias", frisou. 

AS QUESTÕES DA 
CONCORRÊNCIA 
A presidente da APOGER (Associação 
Portuguesa dos Operadores de Gestão de 
Resíduos e Recicladores), Quitéria Antão, 
abordou a temática da gestão de resíduos 
perigosos "num beco sem concorrência" 
lembrando que é fundamental incentivar o 
investimento no tratamento dos resíduos 
perigosos "Os resíduos perigosos são uma 
oportunidade para os operadores econó-
micos e podem proporcionar atividades de 
alto valor acrescentado porque tudo está por 
fazer". 
A questão do "papel da concorrência no 
SIGRE [Sistema de Gestão de Resíduos 
de Embalagens]. Que futuro? também foi 
abordada como um dos temas da agenda 
O sócio da Abreu Advogados, José Eduardo 
Martins, lembrou que a meio do jogo, depois 
de sete anos de luta pela concorrência, a  

Assembleia da República entusiasmou-se e 
resolveu dar um pontapé ao que se andou a 
fazer nestes anos 
"Quando se diz vamos ter uma licença para 
gerir parte do SIGRE a questão é saber 
como bate certo com aquilo que os pode-
res públicos transformaram em legislação", 
questionou acrescentando que o consórcio 
entre as três entidades gestoras de resíduos 
de embalagens, para gerir as embalagens 
de bebidas, solução que está a ser equa-
cionada, pode revolver o problema gerado. 
ANA SANTIAGO 

O QUE GANHA 
O CIDADÃO CUMPRIDOR? 

O que ganha o cidadão cumpridor que 
previne a produção de resíduos, separa 
as embalagens e o papel e os resíduos 
orgânicos? "Ganha trabalho a separar e 
até a tratar os seus resíduos e ainda boa 
preparação física porque tem que subir 
várias vezes as escadas para ir várias ve-
zes ao ecoponto, muitas vezes cheio, para 
conseguir depositar os resíduos". Foi com 
humor e recorrendo ao caso exemplar de 
um cidadão cumpridor que o especialista 
da associação ambientalista ZERO, Rui 
Berkemeier, falou sobre o "papel do cida-
dão", um dos temas eleitos para a agenda 
Agenda A&A. Resíduos 2020. 
Se o cidadão cumpridor não morar na área 
de abrangência da Lipor não tem recolha 
seletiva de bioresíduos e, por isso, em vez 
de separar terá mesmo que tratar ele pró-
prio os resíduos orgânicos. No oitavo andar 
o cidadão cumpridor colocou um compos-
tor de plástico misto reciclado para com-
postagem doméstica 
A verdade, constata Rui Berkemeier, é que 
"o cidadão poupa à autarquia os custos de 
recolha e tratamento dos resíduos orgâni-
cos". O cidadão dá ainda "receita à autarquia 
pelos materiais recicláveis, poupa à autar-
quia no tratamento dos indiferenciados, 
mas paga o mesmo na fatura da água que 
ocidadão que não separa o lixo", conclui. 
A diretora de comunicação da EGF, Ana 
Loureiro, sublinhou a importância de 
deixar de encarar o cidadão como um 
"produtor de resíduos" passando a tra-
tá-lo como um "gestor de recursos". 


