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Para além destas novas metas, as dificuldades encontradas no cumprimento das metas 
ainda em vigor fixadas no âmbito do PERSU levaram a um processo de revisão ou 
revisitação antecipadamente anunciada pelo Governo que consumiu um ano de trabalho 
por parte dos membros do grupo criado com a missão da sua revisão e do qual a 
ESGRA fez parte, entre outros.
 
A antecipação do que adviria ou advirá desta revisão suscitou grande preocupação da 
ESGRA, bem como de todas as entidades gestoras em alta e outras associações, 
conduzindo a que adotasse uma estratégia de congregação de esforços com o objetivo 
não só da partilha de preocupações, mas também da procura de soluções mais 
adequadas à resolução dos problemas do setor dentro do setor e para o setor.
 
Esta estratégia de trabalho em parceria de modo a alcançar uma maior robustez e 
visibilidade nas posições em defesa dos interesses do setor dos resíduos urbanos 
marcou o ritmo dos trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2018, desde a realização 
de sessões de esclarecimento de natureza mais técnica, ao seminário realizado pela 
ESGRA em parceria com o ISQ e em que no mesmo participaram diferentes 
stakeholders, com diferentes perspetivas e intervenções, mas que fazendo parte da 
mesma cadeia de valor importa aproximar com vista à otimização de sinergias e 
recursos.

Editorial
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Nos últimos anos, o setor dos resíduos urbanos tem sido alvo de enormes 
desafios e o ano que passou não foi exceção. Grande parte dos desafios 
mais recentes decorre das várias medidas que têm vindo a ser 
desenvolvidas na sequência do conhecido "Pacote da Economia Circular", 
sendo particularmente relevantes as alterações do enquadramento legal 
comunitário aplicável ao setor dos resíduos que culminou com a publicação 
em maio das Diretivas Comunitárias depois de um longo processo negocial, 
que vêm estabelecer exigentes e ambiciosas metas para o setor.

Carla Velez
Secretária Geral

Na era do novo paradigma, que na verdade talvez não seja assim 
tão novo, da circularidade que pode ser tão exigente e desafiante 
para o setor como o motor para um novo patamar de 
desenvolvimento, importa apostar na circularidade e nas sinergias 
não só de recursos como de meios e parcerias para continuar a 
trabalhar na procura das melhores e mais eficazes e vantajosas 
soluções no setor e para o setor, permitindo deste modo o 
alinhamento do País no seio da União Europeia.
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INTERVIR
DEBATER
PROPOR

para elevar o setor a 
um novo patamar de 

desenvolvimento

Assumindo uma posição clara na defesa do interesse 
dos seus Associados e na prossecução dos objetivos 
estratégicos nacionais em matéria de resíduos urbanos, 
a ESGRA interveio amiúde ao longo do ano com 
propostas políticas que visam tornar o setor mais 
sustentável, justo e preparado para o desafio ambiental.

A  R E V I S Ã O  D O  P E R S U  2 0 2 0

O documento elaborado pelos 23 
Sistemas de Gestão de Resíduos 
Urbanos foi enviado ao Secretário de 
Estado do Ambiente em 11 de julho, 
considerando-se que é necessário 
repensar o setor e criar condições para 
que as ambiciosas metas europeias 
sejam alcançadas. Questões importantes 
como o nível de financiamento necessário 
para cumprir as obrigações ambientais 
futuras e como poderá ser posto em 
prática; sobre se o quadro regulatório 
vigente, com toda a sua complexidade, 
será o mais adequado a um eficaz e 
eficiente desenvolvimento do setor, 
devem ser equacionadas e respondidas.

Com o intuito de poder constituir um 
instrumento de reflexão e trabalho 
profícuo no âmbito do processo de 
revisão do PERSU 2020, a ESGRA 
enviou, em 24 de janeiro, ao Secretário 
de Estado do Ambiente, um documento 
que reflete as preocupações e propostas 
das entidades representativas do setor 
dos resíduos sobre esta matéria, da 
iniciativa da APESB, AVALER e ESGRA, 
e que enuncia assuntos considerados de 
abordagem prioritária: A - A reciclagem 
material; B - A valorização orgânica; 
C - A fração resto; D - O custo da gestão 
de RU; E - O escoamento dos produtos 
de tratamento de resíduos.

Uma visão das Associações do 
Setor dos Resíduos Urbanos

Contributos dos 23 SGRU do Continente no 
âmbito do processo de Revisão do PERSU 2020
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Contributos para uma reflexão sobre o futuro da 
Política de Coesão, Portugal 2030, relativos ao 

Setor da Gestão de Resíduos Urbanos

No âmbito da iniciat iva do Governo, de promover uma ref lexão estratégica 
visando a identi f icação dos grande objet ivos para o País, bem como a 
preparação da programação dos fundos da União Europeia, no horizonte 
2030, a ESGRA e a AVALER prepararam conjuntamente um documento, que 
enviaram ao Governo, no qual especif icam cinco áreas que consideram 
essenciais no próximo ciclo de investimentos, part icularmente, durante a 
vigência do próximo quadro comunitár io de apoio: 
 
a. Sistemas de recolha de biorresíduos;
 
b. Reconversão dos TMB;
 
c. Aumento da capacidade de valorização energética;
 
d. Aumento da qual idade e quantidade da reciclagem mult imaterial  e de 
embalagens; 
 
e. Outros programas e necessidades específ icas: 
 
-  Programas de redução do desperdício al imentar;
- Programas de comunicação / sensibi l ização;
- Responsabi l ização do produtor de resíduos;
- Programas de investigação, desenvolvimento e inovação na gestão de
  resíduos
- Identi f icação e correção de necessidades e debi l idades específ icas - por
  exemplo, ao nível da gestão de resíduos nas Regiões Autónomas, com as
  suas necessidades específ icas e/ou regiões do Continente de povoamento
  disperso.

INTERVIR
DEBATER
PROPOR
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Esta exposição conjunta das 
entidades que representam o setor 
dos resíduos em Portugal foi também 
enviada aos Parlamentares Europeus, 
no que diz respeito à referida 
proposta da Comissão Europeia. 
Relativamente à Proposta de Lei do 
OE2019, foi enviada exposição 
conjunta aos Grupos Parlamentares, 
ao Secretário de Estado da Energia e 
ao Secretário de Estado do Ambiente.
 
Em 20 de dezembro, a ESGRA enviou 
um pedido de audiência ao Ministro 
do Planeamento e das 
Infraestruturas.

Em carta remetida, em 16 de 
novembro, ao Gabinete do Ministro 
do Ambiente e da Transição 
Energética, a ESGRA reiterou 
preocupação sobre a necessidade de 
ser clarificada uma das disposições 
constantes da Proposta de Lei 
relativa ao Orçamento de Estado para 
2019, sobre o alargamento do âmbito 
da Contribuição Extraordinária do 
Setor Energético, no sentido de que a 
mesma não se aplica ao setor dos 
resíduos. 

Exposição Conjunta

INTERVIR
DEBATER
PROPOR

I. A Contribuição  Extraordinária sobre o Setor 
energético e o setor da Gestão de Resíduos Urbanos
 
II. Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e 
Fundo de Coesão – Proposta sobre a exclusão de 
apoio financeiro aos investimentos em infraestruturas 
de tratamento da fração residual de resíduos

ESGRA / AVALER / EGF / TRATOLIXO

Foi igualmente transmitida uma outra 
preocupação que pode afetar 
seriamente o setor dos resíduos em 
Portugal, e que se prende com a 
Proposta da Comissão Europeia 
relativa ao Regulamento de Aplicação 
do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e do 
Fundo de Coesão, presentemente em 
discussão no Conselho Europeu e no 
Parlamento Europeu, nos termos da 
qual se pretende excluir os apoios 
financeiros a projetos de investimento 
para tratamento e valorização da 
fração residual dos resíduos urbanos 
e equiparados.
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INTERVIR
DEBATER
PROPOR

Cronologia de algumas 
Exposições sobre as principais 
questões do Setor, 
com propostas concretas 
de resolução

Relativamente ao Despacho que define 
o plano anual de atribuição de apoios 
de utilização de receitas do Fundo 
Ambiental em 2018, tendo em vista a 
elaboração do parecer da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, a 
ESGRA enviou os seus comentários, 
em 3 de janeiro.

A ESGRA enviou à ERSAR, em 31 de 
janeiro, a sua Apreciação do Relatório 
preliminar sobre a Avaliação de 
sinergias na integração da recolha 
seletiva com a indiferenciada e a 
partilha de infraestruturas e 
serviços.

Após análise do Relatório preliminar 
sobre o Guia técnico de 
implementação de sistemas pay-as-
you-throw (PAYT) , a ESGRA enviou 
os seus comentários à ERSAR, em 31 
de janeiro.

Respondendo à solicitação de 
comentários sobre documento relativo 
ao cálculo e pagamento das 
bonificações/penalizações dos 
Valores de Contrapartida, a ESGRA 
enviou a sua posição à APA, em 2 de 
fevereiro.

Sobre o projeto de Despacho relativo 
às objetivações a cumprir pelos 
SGRU, em Audiência de Interessados, 
em 13 de março a ESGRA remeteu à 
APA a sua Pronúncia.

Na sequência da apresentação da 
Agenda Temática de Investigação e 

Inovação no âmbito da Economia 
Circular, em Consulta Pública, a 

ESGRA enviou em 4 de maio o seu 
Contributo à Fundação para a Ciência 

e Tecnologia.

A ESGRA enviou o seu Parecer à 
APA, em 27 de novembro, 

relativamente à Participação de 
Interessados no âmbito da elaboração 

do Plano Estratégico para os 
Resíduos Não Urbanos e da sua 
Avaliação Ambiental Estratégica.

Na sequência da aprovação do Projeto 
de Lei n.º 869/XIII/3ª (PAN) – Sistema 

de incentivo e depósito de 
embalagens de bebidas de plástico, 

vidro e alumínio, a ESGRA enviou, 
em 21 de dezembro,  os seus 

Comentários à APA, com 
conhecimento ao Gabinete do 

Secretário de Estado do Ambiente.

Em 21 de dezembro, a ESGRA 
interpelou o Secretário de Estado do 

Ambiente , considerando que, 
atendendo a que o incumprimento das 
metas intercalares do PERSU 2020 se 

deve a motivos que são alheios à 
intervenção dos SGRU, é de elementar 

justiça, equidade e proporcionalidade 
que os SGRU não sejam duplamente 

penalizados com a aplicação da 
TGR-NR, devendo ser ponderada a 

sua isenção excepcional. 
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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA 
REGIÃO DO PLANALTO BEIRÃO

Ecobeirão aposta na melhoria 
da rede de recolha seletiva

Projetos 
Relevantes
Destaques 

da Atividade
ASSOCIADOS

Com o objetivo de modernizar e requalificar o sistema de tratamento que 
abrange 19 municípios dos distritos de Viseu, Coimbra e Guarda, a AMRPB 
efetuou uma candidatura ao POSEUR, posteriormente aprovada e prevendo 
um investimento superior a 18 milhões de euros.

A grande aposta está centrada na melhoria da rede de recolha seletiva e também na 
modernização da unidade de triagem de resíduos de embalagem deste sistema. Para tal, 
foram adquiridos mais de 1.500 ecopontos de superfície e 188 ecopontos enterrados, que 
permitem um aumento muito significativo da cobertura na região, quase duplicando o 
número de pontos de recolha até agora existentes. Para assegurar a recolha eficiente 
destes equipamentos, foram também adquiridas novas viaturas de recolha que permitirão 
ainda aumentar a frequência de recolha praticada. Prevê-se ainda a criação de circuitos 
porta-a-porta ao nível do comércio, nos núcleos urbanos de maior dimensão.

Estão igualmente previstos projetos-piloto ao nível do PAYT (pay as you throw), a 
implementar nos municípios de Seia e Viseu. Também ao nível da comunicação e 
sensibilização ambiental, estão previstas diversas ações ao longo do prazo de execução 
da candidatura, entre as quais a distribuição de ecopontos domésticos nos lares da área 
de intervenção do sistema.
 
Através destes investimentos a AMRPB, pretende melhorar substancialmente a eficácia e 
sustentabilidade do sistema e garantir uma melhoria significativa no serviço prestado à 
população. 
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Projetos 
Relevantes
Destaques 

da Atividade
ASSOCIADOS

Qual o acontecimento mais relevante, no âmbito da atividade da 
LIPOR em 2018, que merece maior destaque?

Ao longo deste ano, foram vários os acontecimentos relevantes, em torno dos quais a 
LIPOR desenvolveu, oportunamente, as suas iniciativas e contributos. Contudo, 
destacaríamos a implementação e expansão de projetos de recolha seletiva porta-a-
porta orgânica e multimaterial, como a grande aposta da LIPOR no ano de 2018. 
Apostando numa metodologia inovadora de recolha seletiva de resíduos, a LIPOR e os 
seus Municípios associados, têm implementado a recolha porta-a-porta em várias zonas 
dos Municípios associados da LIPOR.

Com o mote “Reciclar é dar +”, esta ação visa alterar o paradigma da recolha de 
resíduos, através da promoção da separação de resíduos com potencial de reciclagem, 
encaminhando-os para posterior valorização. Mais, esta campanha soma ao cariz 
ambiental o cariz social, uma vez que os resíduos recicláveis recolhidos revertem a 
favor de instituições e/ou projetos sociais locais. O projeto tem sido um sucesso e os 
números são realmente significativos, com mais de 50.000 contentores de recolha 
seletiva entregues, abrangendo mais de 61.700 habitações.

Perspetivas / projetos da LIPOR para 2019?

Queremos marcar o ano de 2019 na concretização de projetos relacionados com o 
nosso Core Business. Por um lado, cumprir os objetivos definitivos na LIPOR para 
alargamento do número de habitações servidas por recolha seletiva porta-à-porta de 
resíduos (orgânica e multimaterial).

Por outro lado, lançarmos os Estudos e Projetos para a 3ª 
linha da Central de Valorização Energética de resíduos 
para servir os restantes SGR da Região Norte, bem como 
os Estudos e Projetos para construirmos um novo Centro 
de Triagem para Embalagens o mais automatizado 
possível. Igualmente, em linha com os nossos objetivos 
estratégicos e visando contribuir, em simultâneo, para o 
cumprimento dos objetivos de políticas Nacional e 
Europeia, queremos também continuar a dinamizar a 
Agenda de Sustentabilidade da LIPOR e os projetos que 
lhe estão subjacentes.



Em 2018, consolidamos ainda a recuperação de 
materiais depositados nas bolsas, pela mineração de 
resíduos, atividade esta, que permite otimizar a 
reutilização de recursos naturais e eliminar o passivo 
ambiental. Para além de ser uma oportunidade de 
recuperação e remediação de recursos, é uma 
atividade inovadora no âmbito da Economia Circular. A 
TERAMB, após um estudo de diagnóstico, implementou 
um projeto-piloto de mineração para recuperação de um 
aterro sanitário. Este projeto encontra-se no segundo 
ano de execução, podendo concluir pela sua viabilidade 
e pela deposição negativa em aterro, em linha com as 
políticas europeias. No entanto, é necessário melhorar 
a atividade, pelo que será uma área a investir nos 
próximos anos e durante o ano de 2019 procuraremos 
ativamente formas de apoio.
 
Para o ano de 2019 perspetivamos o fortalecimento de 
parcerias, estabelecendo compromissos de cooperação 
com outros operadores de resíduos e dar início a um 
projeto no âmbito de Infraestruturas de Acolhimento 
Empresarial para PME (ACORES-03-0853-FEDER-
000041) que permitirá criar condições para a 
construção de uma zona industrial (a existente está 
esgotada na sua capacidade de acomodar empresas) 
com vista à instalação de empresas que pretendam 
aproveitar e valorizar as formas de energia (térmica e 
elétrica) produzidas pela Central de Valorização 
Energética.
 
O ano de 2019 será também marcado pela colaboração 
com a Universidade dos Açores, no âmbito de projetos 
de investigação e desenvolvimento em que se pretende 
analisar os efeitos da incorporação no solo de resíduos 
orgânicos.
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Projetos 
Relevantes
Destaques 

da Atividade
ASSOCIADOS

A Central de Valorização Energética

A Central de Valorização Orgânica

A Central de Processamento de 
SubProdutos Animais

A Atividade de Mineração

O ano de 2018 foi um ano de crescimento para a TERAMB, que se 
traduziu num aumento de volume de negócios muito influenciado 
pela continuidade no funcionamento da Central de Valorização 
Energética, findo o período de comissionamento, otimizações e 
correções de anomalias. Pautou-se também por uma forte 
acentuação de novos paradigmas de relação com a procura da 
diversificação das fontes de receita.
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Tendo a convicção de que a sensibilização continua a ser uma ferramenta 
eficaz para a consciencialização do cidadão em matérias de carácter 
ambiental, desenvolvemos um conjunto de ações de sensibilização, 
publicidade e comunicação, envolvendo a comunidade escolar e a população 
em geral, através dos eventos em que participámos, e publicámos conteúdos 
na comunicação social, escrita e falada. Implementámos uma estratégia de 
envolvimento e comunicação com a comunidade escolar, promovendo um 
conjunto alargado de ações de sensibilização nos agrupamentos escolares, 
complementados com visitas às nossas instalações. No total realizaram-se 
83 ações de sensibilização em sala, para um total de 3.674 pessoas, e 43 
visitas às instalações, num total de 1.755 pessoas.

Projetos 
Relevantes
Destaques 

da Atividade
ASSOCIADOS

No ano de 2018, a RESITEJO, em alinhamento com os desafios atinentes ao PERSU 
2020, desenvolveu a sua estratégia, materializando um conjunto de investimentos 
candidatados ao POSEUR, mobilizando grande parte do volume financeiro disponível 
de financiamento comunitário. Neste contexto, vimos ampliado o nosso centro de 
triagem, reforçadas a nossa frota de viaturas dedicada à recolha seletiva com mais 5 
viaturas pesadas e 3 viaturas ligeiras e a nossa rede de ecopontos com a instalação 
de 30 novos ecopontos subterrâneos nos nossos municípios.

Como grande desafio para o próximo ano, com a designação “Ecoponto à Porta”, 
iremos implementar um sistema de recolha seletiva porta-a-porta destinada aos 
três fluxos, a implementar nalguns dos nossos Municípios, onde iremos distribuir 
ecopontos individuais (três por alojamento) e adquirir três viaturas hibridas que 
irão assegurar a recolha dos ecopontos.  Como vetor complementar a este projeto 
teremos uma equipa de sensibilização ambiental, que no terreno irá sensibilizar 
os nossos munícipes para a importância desta nova dinâmica, procurando traze-
los para o mesmo. No ano de 2019 pretendemos continuar neste percurso de 
implementação de novos projetos, no intuito de melhor preparar a nossa 
organização para os desafios futuros.

No passado dia 15 de Dezembro 
de 2018, durante o almoço de 
Natal, que contou com a 
presença dos nossos 
funcionários e dos autarcas 
representantes dos municípios 
associados, fizemos o 
lançamento de uma aplicação 
interativa móvel, cujo objetivo é 
criar uma ligação mais intima 
entre o cidadão que servimos e 
o trabalho que desenvolvemos.
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Projetos 
Relevantes
Destaques 

da Atividade
ASSOCIADOS

Sessão Pública de Consignação da obra:
27.11.2018 - Auditório da UTMB

“Ampliação e Fornecimento de 
Equipamento para adaptação do parque 
Multimateriais  a Centro de Triagem”

Dotada de um conjunto de infraestruturas no seu Parque Ambiental, a 
Resíduos do Nordeste EIM, S.A. vai agora construir um Centro de Triagem, 
onde serão tratados todos os resíduos recolhidos seletivamente na sua área 
de intervenção. O Centro de Triagem será dotado de triagem manual e 
automática e vai dispor de duas linhas de tratamento separadas, uma para 
triagem de vidro e outra para a triagem das embalagens e papel/cartão.

Esta nova infraestrutura é uma das 
ações previstas no “Projeto Integrado 
de Recolha Seletiva Multimaterial no 
Nordeste Transmontano”, alvo de 
uma candidatura ao POSEUR, 
aprovada a 5 de junho de 2016.

A obra do Centro de Triagem foi projetada, sobretudo, a pensar nas metas do PERSU 2020, 
impostas aos Sistemas Gestores de Resíduos Urbanos. Esta nova resposta, a construir no 
Parque Ambiental do Nordeste Transmontano, vai assim responder às atuais necessidades 
da Resíduos do Nordeste EIM, S.A. Atualmente, e devido às quantidades anuais de recolha 
seletiva, a forma como se efetua a triagem está a atingir o limite da capacidade a tratar, e 
por isso mesmo, as embalagens têm sido separadas no Parque Multimateriais da Resíduos 
do Nordeste, localizado no Parque Ambiental, um equipamento de triagem improvisado, que 
será agora devidamente adaptado a Centro de Triagem.

Candidatura 
ao POSEUR:

“Projeto integrado de Recolha Seletiva 
Multimaterial no Nordeste Transmontano”

Uma candidatura que surge com a necessidade de aumentar a quantidade e a qualidade 
da reciclagem multimaterial no Sistema da Resíduos do Nordeste EIM, S.A. e 
compreende ações como a “Recolha Seletiva Multimaterial Porta-a-Porta (PaP) e a 
“Otimização e Reforço da Recolha Seletiva”. 
 
A recolha seletiva e a recolha indiferenciada no Nordeste Transmontano
Em 2017 foram enviados para reciclagem 3.240 toneladas de materiais. Um aumento na 
ordem de 6,5% face a 2016 e uma tendência que se verificou no primeiro semestre de 
2018. Até junho deste ano a recolha seletiva aumentou em todos os materiais, num total 
de cerca de 133 toneladas, e o correspondente a 9,16%. No que diz respeito à recolha 
indiferenciada, e depois de uma diminuição de 0,7% em 2017, o primeiro semestre de 
2018 teve um aumento de 2,55%, correspondente a 620 toneladas.
 
A aposta passa agora pela maior sensibilização da população, colocação de mais 
ecopontos e mais próximos dos cidadãos, na disponibilidade de acessos aos ecocentros 
e no serviço de recolha direta. Desde 2015 que a recolha de materiais continua a 
crescer, mas o objetivo é que cresça cada vez mais.
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Projetos 
Relevantes
Destaques 

da Atividade
ASSOCIADOS

Qual o acontecimento mais relevante, no âmbito da atividade da 
Ecolezíria em 2018, que merece maior destaque?

Contrato de Gestão Delegada 

A ECOLEZÍRIA, no ano de 2018, concluiu 
o processo relativo ao Contrato de Gestão 
Delegada, obtendo a aprovação da ERSAR 
e o Visto de Tribunal de Contas. 
 
O contrato estabelecido entre a 
ECOLEZÍRIA e a RESIURB tem como 
principais objetivos efetuar a recolha dos 
resíduos recicláveis nos ecopontos e 
ecocentros nos municípios de Almeirim, 
Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Coruche e 
Salvaterra de Magos, e a recolha dos 
resíduos indiferenciados nos municípios de 
Almeirim e Coruche. Este contrato irá 
entrar em vigor em 2019 e tem como prazo 
de vigência 30 anos.

Perspetivas / projetos da Ecolezíria para 2019?

1. Desenvolvimento do Contrato de 
Gestão Delegada estabelecido entre 
a ECOLEZÍRIA e a  RESIURB; 
 
2. Desenvolvimento das ações 
previstas nas duas candidaturas 
aprovadas pelo POSEUR, efetuando 
os investimentos e colocando em 
prática os projetos;

É com grande dinamismo e preocupação 
pelo ambiente que a ECOLEZÍRIA irá efetuar 
todos os esforços para melhorar a imagem 
atual da recolha e dos seus equipamentos, 
aprimorar nos aspectos de recolha de 
resíduos com potencial de valorização  e 
promover maior e melhor sensibilização 
ambiental à população servida.

ECOLEZÍRIA / RESIURB

3. Desenvolvimento de mais ações de 
sensibilização sobre a prevenção e 
valorização dos resíduos, nomeadamente 
na comunidade escolar; 
 
4. Diminuir a quantidade de resíduos 
indiferenciados, promovendo o aumento 
da recolha dos resíduos multimateriais, 
com o objetivo de desviar de aterro e 
aumentar a reciclagem.
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A iniciativa, organizada pela ESGRA e 
pelo ISQ, reuniu num encontro informal 
representantes das políticas públicas e de 
diferentes intervenientes na cadeia de 
valor, com um objetivo comum: a escolha, 
refletida, entre um Planeta descartável ou 
um Planeta Sustentável. O ISQ foi o 
anfitrião, tendo a sala do Edifício Siza 
Vieira ultrapassado a lotação para poder 
acolher todos os participantes.

Os trabalhos iniciaram-se com a curta metragem, já conhecida, RECICLAR É AGORA 
(uma parceria ESGRA/EGF/ERSAR, recentemente com o apoio da SPV), desenvolvida 
para sensibilizar para a reciclagem de embalagens usadas, mostrando ao cidadão os 
impactos ambientais, sociais e económicos.

Pedro Matias, Presidente do ISQ [à direita nas 
fotos], começou por agradecer à ESGRA o 
desafio lançado para se envolver nesta atividade 
e nesta conferência. Conferência? Não, explicou: 
“Nós queremos fazer desta conferência um 
encontro muito informal pelo que eu não lhe 
chamaria conferência mas um Think Tank. O 
importante é sairmos daqui com alguns resultados 
concretos, em duas vertentes. Para cada um de 
nós, individualmente, e também considerando o 
impacto na sociedade, sobre aquilo que podemos 
fazer e passar ao poder político, desenvolvendo 
linhas de ação de políticas públicas nesta 
matéria”.
 
Para o Presidente da ESGRA, Paulo Praça, em 
boa hora o ISQ e a ESGRA decidiram congregar 
esforços no sentido de trabalhar e discutir temas 
importantes, frisando que as pessoas do setor da 
gestão de resíduos realizam e participam em

ISTO NÃO É UMA CONFERÊNCIA E NÓS NÃO SOMOS O CARRO VASSOURA

muitos eventos e fóruns, e, por esse facto, “falam 
sistematicamente uns com os outros, dentro da 
caixa”.
 
Constatando que o setor dos resíduos ainda 
está associado à imagem do lixo, “essa palavra 
pejorativa que temos como desígnio converter 
em recurso, porque os resíduos são recursos, 
não podem ser lixo”, Paulo Praça evocou o 
carro vassoura da Volta a Portugal em Bicicleta: 
“nós sentimo-nos um bocadinho o carro 
vassoura, ou seja, o fim da linha, no caso, 
quem vai atrás a apanhar os plásticos, os 
metais, os vidros. No entanto, a qualidade do 
nosso trabalho, e uma que que os resíduos são 
recursos, depende, cada vez mais, do que se 
faz para além deste setor, do que fazem a 
investigação, os embaladores e a indústria”.
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Ana Santiago (Jornal Água&Ambiente); Cátia Borges (ESGRA / 
Gesamb); João Letras (SPV); Ricardo Pereira (APIP - Recicladores); 
Amaro Reis (APIP - Filme e Folha); Margarida Alves (CNE); Sandra 
Castro (Extruplás).

Aberta a Sessão, o programa cumpriu-se com as apresentações de Vanya Veras, 
Secretária Geral da Municipal Waste Europe, sobre “o novo enquadramento dos 
resíduos urbanos no âmbito do Pacote Economia Circular e a importância da 
Estratégia da UE para os Plásticos no setor dos resíduos urbanos” e de Marco Estrela, 
do ISQ, sobre “o papel das ferramentas da ecoeficiência no setor dos resíduos”, 
seguidas de um debate em torno do futuro dos plásticos e resíduos urbanos, e colocou 
diversas questões: “Que plásticos podem afinal ser reciclados? Como reduzir o 
número de produtos e embalagens de plástico? Qual o papel a desempenhar pela 
indústria produtora e recicladora e pelos SGRU?”. A completar o círculo, Ana Sofia 
Vaz, Coordenadora do GT para a Revisão do PERSU 2020 fez uma exposição, 
partilhando uma reflexão crítica e questionando: “A revisão do PERSU 2020 |Driver de 
mudança? – Apreciação crítica para a resistência à mudança”.

O formato mais informal como 
decorreu a iniciativa, num modelo mais 
próximo do Think Tank – Círculo de 
Reflexão, reunindo intervenientes das 
diversas fases da cadeia de valor, 
suscitou o interesse e motivou uma 
adesão participada a que a ESGRA 
poderá dar continuidade com novas 
iniciativas desta natureza.
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Existe preocupação, por parte da indústria, em reduzir os resíduos de 
embalagem, em aumentar a percentagem de materiais recicláveis nos 
produtos e em desenvolver alternativas aos plásticos de utilização 
única. Começam a surgir alternativas, mas que requerem estudos 
mais aprofundados (ex: sacos de plástico biodegradáveis). A meta de 
50% de reciclagem de plásticos em 2025 só pode ser alcançada com 
o esforço dos diversos parceiros – entidades municipais, SGRU e 
indústria de reciclagem.
 
Há solução em Portugal para os plásticos mistos, nomeadamente no 
fabrico de mobiliário urbano, que não exige tratamento especial em 
termos de descontaminação de resíduos orgânicos.
 
Obstáculos: falta de fiscalização do cumprimento da exigência de uma 
percentagem de materiais recicláveis nos produtos; pouca consciência 
ambiental por parte de decisores, quer políticos quer do setor 
empresarial.
 
As ações de comunicação e sensibilização ambiental ao consumidor 
são muito importantes, porque o estrangulamento, hoje, está, 
claramente, no consumidor / produtor de RU, sendo possível e 
necessário fazer mais e melhor.
 
A aposta em I&D também é fundamental, e na ecomodelação - com 
ecovalores diferenciados consoante o perfil da embalagem.
 
Os SGRU têm um papel fundamental, como todos os agentes neste 
ciclo, com muito a fazer e a melhorar, quer em termos de recolha quer 
em termos de comunicação e sensibilização ambiental.
 
Melhorar a comunicação passa pela comunicação digital e pela 
implementação de circuitos porta-a-porta, falando com as pessoas, 
em casa, no comércio e nos serviços.
 
Com a melhoria dos meios e a facilitação da recolha seletiva e da 
comunicação, deve ser implementado um sistema eficaz e justo, como 
o PAYT (princípio do poluidor pagador: pay as you throw).
 
Aos recicladores chegam embalagens passíveis de serem recicladas 
e embalagens que não é possível reciclar devido, nomeadamente, ao 
modo como são concebidas. Logo, a reciclabilidade e valorização 
destes materiais poderia ser muito maior se a sua conceção fosse 
pensada em harmonia com o princípio da economia circular, de forma 
económica e ambientalmente sustentável.
 
Existe solução para a reciclagem dos materiais provenientes das 
UTMB, através de um investimento de cerca de 2 milhões de euros 
que poderia ser subsidiado em todo ou em parte pelo conjunto das 
três entidades gestoras ou pela tutela.
 
A solução para o excesso de plásticos mistos poderia passar pela 
construção de raiz ou pela reconversão de uma central de triagem 
dedicada em exclusivo a uma nova triagem daqueles materiais, e ao 
desenvolvimento de novas especificações técnicas, dado que dentro 
dos plásticos mistos ainda existem muitos materiais que podem ser 
reaproveitados e valorizados.
 

Fo
nt

e: 
3JN

S

ALGUMAS QUESTÕES SUSCITADAS NO DEBATE

https://www.3jns.com.br/pagina/nosso-modelo-de-negocio.html


Se cada um de nós separar todas as 
embalagens usadas podemos 
contr ibuir  para recic lar 100kg todos 
os anos. O segredo é só um: separar 
todas as embalagens sempre e em 
qualquer lugar.  Assim, estamos a 
ajudar o ambiente, a economia e a 
assegurar um futuro melhor para as 
próximas gerações. Atualmente, 16% 
dos resíduos são transformados em 
corret ivos orgânicos a usar na 
agr icul tura e na f loresta,  e 23% são 
resíduos transformados em energia,  
que permite i luminar e aquecer as 
nossas casas. Importa ainda 
sal ientar que a gestão de resíduos é 
responsável pela cr iação de mais de 
13.000 postos de trabalho.
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RECICLAR É PRECISO

Reciclar é AGORA – este é o nome de um filme que explica aos cidadãos 
a importância de reciclar, que apresenta a realidade de forma simples e 
que diz quanto custa tratar os resíduos urbanos em Portugal.

O projeto resulta de uma parceria 
entre a EGF – Environmental 
Global Facilities, a ESGRA – 
Associação para a Gestão de 
Resíduos e a ERSAR – Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas 
e Resíduos, que apresentaram o 
filme no 12.º Fórum Nacional de 
Resíduos, no dia 19 de abril de 
2018, no Hotel Sana Lisboa.

Sabendo que todos os anos são 
produzidos mais de 5 mi lhões de 
toneladas de resíduos urbanos em 
Portugal,  o equivalente a 3 pontes 
Vasco da Gama, o vídeo desvenda 
também a quant idade de resíduos 
produzidos por cada português: 40 
kg por mês e quase meia tonelada 
por ano.
 
Existe um considerável  potencial  de 
crescimento ao nível  da adoção do 
hábito de separação em casa e fora 
dos lares e,  consequentemente, da 
recic lagem.
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A partir do simples gesto de separar as 
embalagens usadas e restantes resíduos 
por material e colocá-los no contentor com 
a cor certa, estamos a ter um papel ativo 
na poupança ambiental uma vez que 
estamos a contribuir para a minimização da 
extração de recursos, a economizar água e 
energia e a gerar postos de trabalho 
inerentes a esta área de atividade.

O filme foi desenvolvido para sensibilizar para a 
reciclagem de embalagens usadas, mostrando ao cidadão 
os impactos  ambiental, social e económico. A partir de 
uma reflexão sobre o que se pode fazer pelo planeta, o 
filme explica aos cidadãos a importância de uma boa 
gestão de resíduos em Portugal para alcançarmos uma 
sociedade mais sustentável, protegermos o ambiente e 
dinamizarmos a economia nacional.

Com a duração de 1:45, para além de estar 
disponível nos websites das entidades envolvidas, o 
fi lme  tem sido divulgado em todo o país pelas 
entidades que tratam e valorizam resíduos urbanos 
em Portugal. Está ainda disponível uma versão 
mais curta de 42″. 
 
A iniciativa contou com o desenvolvimento criativo 
da agência NOWA e, recentemente, com o apoio da 
SPV - Sociedade Ponto Verde.

Reciclar é AGORA

http://www.esgra.pt/wp-content/uploads/2018/09/FILMERECICLAREAGORA.mp4
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Encontros com o Setor
Dinamizados pela ESGRA, em parceria

Encontrando-se em consulta pública o 
projeto relativo ao Guia Técnico de 
Implementação de Sistemas pay-as-you-
throw (PAYT) e o Relatório Preliminar 
relativo ao Estudo de Avaliação de 
Sinergias da Integração da Recolha 
Seletiva com a Indiferenciada e a 
Partilha de Infraestruturas e Serviços, 
ambos da responsabilidade da ERSAR, a 
ESGRA tomou a iniciativa de promover a 
realização de uma sessão de 
esclarecimentos dedicada aos seus 
Associados, realizada no dia 25 de janeiro 
de 2018, na Comunidade Intermunicipal da 
Lezíria do Tejo, em Santarém.

ESGRA promoveu Sessão de Esclarecimentos com a ERSAR

Seminário "Gestão Resíduos: Valorização de Recursos"

Os Serviços Municipalizados de 
Saneamento Básico de Viana do 
Castelo (SMSBVC) e a ESGRA 
organizaram um  Seminário  que 
se realizou na tarde de 25 de 
junho, na Biblioteca Municipal de 
Viana do Castelo.

A sala encheu completamente para receber 
representantes de SGRU, Câmaras 
Municipais e demais entidades interessadas 
nos temas propostos para apresentação, 
discussão e esclarecimento, pela equipa da 
ERSAR, numa sessão participada, em que 
houve oportunidade de partilha de diversas 
questões, nomeadamente da parte dos 
municípios, que se fizeram representar de 
norte a sul do Continente e da Região 
Autónoma dos Açores.



Paulo Praça integrou o painel de 
especialistas da 1.ª Edição da Agenda 
A&A Resíduos 2019. O Presidente da 
ESGRA participou também no debate 
sobre as questões prioritárias dos 
stakeholders, no painel "Revisão do 
PERSU 2020". No 2.º dia do FNR (19 
de abril) realizou-se a Cerimónia 
Solene de Entrega dos Prémios 
ERSAR - Vertente Resíduos (Dionísio 
Mendes, Vice-presidente da ESGRA, é 
membro do júri destes Prémios). As 
Associadas Gesamb e Lipor foram 
premiadas com o Selo de Qualidade 
em Gestão de Resíduos Urbanos pela 
ERSAR relativamente ao ano de 2017.

Na apresentação do RNC2050 (12 de 
janeiro) foi divulgada a metodologia 
dos trabalhos desta iniciativa do 
Fundo Ambiental, com coordenação 
da APA, e mobilizadas entidades 
representantes de setores-chave para 
os objetivos do RNC2050. A ESGRA 
participou também no workhop de 8 de 
maio e na sessão temática de 19 de 
junho e assistiu, em 4 de dezembro, à 
apresentação dos cenários e 
trajetórias de descarbonização 
profunda e transição energética em 
Portugal entre 2020 e 2050.

Encontros com o Setor
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Algumas, das muitas iniciativas de 2018 que 
contaram com a participação / presença da ESGRA

Roteiro para a 
Neutralidade 
Carbónica 2050

Sessão de Apresentação dos 
Investimentos Financiados 
pelo POSEUR na área dos 

Resíduos Urbanos

José Portela e Mónica Coimbra 
(ECOBEIRÃO) apresentaram o ponto 
de situação sobre os incêndios de 15 
de outubro de 2017 e os seus efeitos 
e o Projeto "Incremento da qualidade 
e da quantidade da reciclagem 
multimaterial 3F da AMPB". O 
Presidente da ESGRA, Paulo Praça, 
marcou presença na sessão (12 de 
janeiro), que encerrou com um debate 
sobre os principais aspetos a ter em 
consideração na execução das 
operações aprovadas pelo POSEUR.

Organização Jornal Água&AmbienteRecolha Seletiva de Resíduos: 
Fator-chave na Economia Circular

O Presidente da ESGRA participou 
na Sessão IV – “Biorresíduos” da 
conferência organizada pela LIPOR 
em parceria com a ACR+ (29 de 
maio), que discutiu o papel da recolha 
seletiva de resíduos, concentrando-se 
em dois fluxos específicos, plásticos e 
biorresíduos, e apresentou, em 
contexto europeu, a abordagem 
portuguesa à economia circular.

12.º Fórum Nacional de Resíduos
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Algumas, das muitas iniciativas de 2018 que 
contaram com a participação / presença da ESGRA

Plano Nacional de 
Investimentos 2030
Ambiente / Ação 

Climática

Os trabalhos da Sessão 
(10 de setembro) 
decorreram em separado 
para cada um dos 
subtemas desenvolvidos, 
com recolha de 
contributos sectoriais. A 
ESGRA participou na 
mesa redonda dedicada 
ao setor dos resíduos. 
Previamente, havia 
apresentado à tutela, em 
conjunto com a AVALER, 
o documento: "Contributos 
para uma Reflexão sobre 
o Futuro da Política de 
Coesão, Portugal 2030".

Recolha Seletiva e PAYT
PEER 2 PEER

A Direção-Geral do Ambiente da 
Comissão Europeia tomou a 
iniciativa de criar um novo 
instrumento de intercâmbio de 
conhecimentos especializados entre 
pares, dedicado às autoridades que 
tratam da execução da legislação e 
da política ambiental da UE, 
denominado TAIEX-EIR PEER 2 
PEER.
 
Este projeto visa a troca de 
experiencias e a assistência técnica 
ao nível da execução da politica 
ambiental, e, neste sentido, foi 
apresentada uma candidatura pela 
CIMAC com o objetivo de permitir a 
partilha de experiências entre a 
cidade de Liubliana e a região de 
Évora no âmbito dos municípios 
abrangidos pelas atribuições da 
Gesamb, em matéria de recolha 
seletiva e experiência sobre 
implementação de sistema PAYT, 
tendo em conta a elevada taxa de 
deposição em aterro nesta zona e o 
percurso percorrido neste âmbito 
pela cidade de Liubliana.
 
A candidatura surgiu no contexto 
das atividades da MWE, Municipal 
Waste Europe, associação com sede 
em Bruxelas, que congrega 18 
países europeus e é interveniente 
formal junto do Parlamento Europeu 
e do Conselho em procedimentos 
legislativos em matéria de resíduos, 
da qual a ESGRA, Associação para 
a Gestão de Resíduos, é associada.
 
O workshop de 21 de setembro 
debateu os novos desafios da 
política europeia para a gestão de 
resíduos e o plano de ação para 
este trabalho conjunto.

VIII Encontro Nacional de
Gestão de Resíduos

O Presidente da ESGRA participou como 
moderador e orador no Encontro realizado 
pela APEMETA em 11 de dezembro.
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O Setor dos 
Resíduos na 

União 
Europeia

ESTRATÉGIA EUROPEIA PARA OS PLÁSTICOS 
NUMA ECONOMIA CIRCULAR

Em 16 de janeiro de 2018, a Comissão Europeia 
adotou a primeira estratégia europeia para os 
plásticos no processo de transição para uma 
economia mais circular, com a pretensão de que, até 
2030, todas as embalagens de plástico colocadas no 
mercado da UE sejam recicláveis, o consumo de 
objetos de plástico descartáveis reduzido e a 
utilização intencional de microplásticos restringida, 
lançando-se uma nova economia do plástico, em que 
conceção e produção respeitem plenamente as 
necessidades de reutilização, reparação e reciclagem, 
e em que se criem materiais mais sustentáveis.

Bruxelas, 26 de fevereiro de 2018 
Seminário "O Futuro dos Plásticos

A ESGRA, associada, em representação nacional, da Municipal Waste Europe, 
Associação Europeia para a Gestão de Resíduos, interveniente formal junto das 
instituições comunitárias, nomeadamente, no âmbito dos procedimentos legislativos 
em matéria de resíduos, participou no seminário, organizado pela MWE e pelo 
Comité Europeu das Regiões, cujo objetivo foi permitir uma discussão aberta e 
construtiva de todas as partes intervenientes na cadeia de valor dos plásticos, em 
especial das embalagens de plástico, de modo a identificar e conhecer os atuais 
obstáculos ao aumento da recolha, separação e reciclagem destes materiais.
 
Principais conclusões do seminário: as políticas de incentivo devem ir para além da 
fixação de metas, reconhecendo-se a necessidade de resolver problemas, quer ao 
nível do tratamento dos plásticos e dos sistemas de RAP com impacto ao nível do 
tratamento e da qualidade dos materiais, e, por outro lado, a necessidade de 
resolver, para o futuro, a conceção dos produtos (ecodesign) de modo a torná-los 
efetivamente recicláveis, e facilitar a sua recolha, triagem e reciclagem de elevada 
qualidade, resultando em produtos com preços competitivos.



23

PROPOSTA DA UE PARA A REDUÇÃO DO 
IMPACTO DE DETERMINADOS PRODUTOS 

DE PLÁSTICO NO AMBIENTE

No dia 28 de maio de 2018, a Comissão Europeia apresentou uma 
proposta legislativa para reduzir o impacto ambiental dos produtos de 
plástico de utilização única, e dos equipamentos de pesca perdidos e 
abandonados, identificando os produtos de plástico que formam a 
maior parte do lixo encontrado nos oceanos e nas praias, e propondo 
medidas para reduzir o seu impacto, tais como proibição de produção, 
redução do consumo, requisitos de design e rotulagem, recolha 
seletiva de garrafas de plástico e campanhas de sensibilização.

Para promover o conhecimento de alternativas sustentáveis aos produtos de 
plástico descartáveis, a Comissão Europeia lançou uma campanha de 
comunicação pública que começou com o Dia Mundial do Ambiente, 5 de 
junho, que em 2018 teve como tema o "Combate à poluição causada pelo 
plástico". A campanha concentra-se no impacto causado por diferentes tipos 
de plásticos descartáveis, realçando alternativas sustentáveis, disponíveis e 
acessíveis que formam a chave para enfrentar o problema.

Acordo provisório do conselho com o parlamento europeu
PARA UMA DIRETIVA SOBRE OS PLÁSTICOS DE UTILIZAÇÃO ÚNICA
Em 19 de dezembro de 2018, a Presidência do Conselho alcançou 
um acordo provisório com o PE sobre uma nova diretiva que tem 
como um dos principais objetivos reduzir a produção de resíduos 
plásticos. Estipula a Diretiva que, sempre que possível, as medidas 
nela previstas e a respetiva execução deverão dar prioridade à 
prevenção de resíduos ou à transição para produtos reutilizáveis, em 
detrimento de outras alternativas de utilização única.

Alguns itens da lista de produtos a abater: talheres de plástico, pratos de 
plástico, palhas de plástico, recipientes para alimentos feitos de poliestireno 
expandido (caixas utilizadas na restauração rápida, com ou sem tampa), 
recipientes para bebidas feitos de poliestireno expandido, copos para bebidas 
feitos de poliestireno expandido, produtos feitos de plásticos oxodegradáveis, 
cotonetes de plástico.
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As versões finais das Diretivas sobre Resíduos – Diretiva Aterros, 
Diretiva Embalagens, Diretiva Quadro Resíduos e Diretiva REEE, 
foram publicadas em 14 de junho de 2018. Esta publicação oficial da 
legislação foi o culminar de anos de trabalho árduo e muitas 
negociações, em estreita colaboração com a Municipal Waste 
Europe, com deslocações regulares a Bruxelas e nos trabalhos de 
análise e revisão das Diretivas,  assumindo uma posição clara na 
defesa do interesse dos seus Associados e na prossecução dos 
objetivos estratégicos nacionais do Setor.

A MWE, com outras entidades 
do setor, emitiu uma declaração 
conjunta contestando a proposta 
legislativa em curso - sobre a

Legislação Europeia
PACOTE RESÍDUOS PUBLICADO NO JORNAL 
OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA (JOUE)

Proposta legislativa da Comissão Europeia para o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional e Fundo de Coesão 2021-2027

Declaração conjunta

possibilidade proposta pela CE 
de serem excluídos liminarmente

Sobre este assunto escreveu, em 21 de dezembro de 2018, Carla 
Velez, Secretária Geral da ESGRA, enquanto colunista do 
Ambiente Online sobre Resíduos - Fundos Comunitários, um 
artigo de que se transcrevem os excertos:

« (...) as entidades signatárias do documento acima referido, da qual a 
ESGRA faz parte e se revê na posição apresentada, subscreveram a 
proposta de alteração ao referido art igo 6º, apresentada pelo Eurodeputado 
Carlos Zorrinho, no sentido de apenas excluir o apoio a investimentos em 
infraestruturas para o tratamento da fração residual de resíduos que não se 
encontrem alinhados com a hierarquia de resíduos.»

«Em jeito de conclusão e de votos de que o Ano Novo seja próspero para o 
setor da gestão de resíduos, desejamos que as negociações em curso 
venham a ter um desfecho que permita ao País assegurar a manutenção de 
apoios para o tão necessário tratamento da ainda abundante fração residual 
de resíduos, para que o Setor e o País possam dispor das condições 
necessárias para atingir as novas e exigentes metas comunitárias.»

os apoios a infraestruturas de 
tratamento da fração residual de 
resíduos.
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O setor dos resíduos urbanos 
encontra-se num momento de 
particular destaque face ao 
potencial do seu papel no âmbito da 
transição para um modelo 
económico de desenvolvimento 
circular. As medidas comunitárias 
que têm contribuído para dar maior 
visibi l idade ao papel e à importância 
do setor vêm colocar enormes 
desafios e dif iculdades acrescidas 
aos SGRU, na medida em que 
apontam para a obrigatoriedade do 
cumprimento de metas 
extremamente exigentes, aprovadas 
num quadro legislativo comunitário 
resultante do designado “Pacote da 
Economia Circular”.

Mesa da Assembleia-Geral
Presidente: Carlos Botelho - MUSAMI
Vice-Presidente: José Portela - ECOBEIRÃO
Secretário: Idalécio Veríssimo - AMBILITAL

BEM-VINDO, ANO NOVO!

PROGRAMA DE AÇÃO ESGRA 
PARA O TRIÉNIO 2019 / 2021

É neste contexto que a ESGRA vê 
reforçada a missão de defender o 
interesse dos seus Associados. A 
Assembleia Geral Eleitoral, 
realizada em 7 de dezembro últ imo, 
elegeu os membros dos Órgãos 
Sociais da Associação para o tr iénio 
2019 – 2021, tendo sido reeleitos os 
membros da Direção que haviam 
assumido funções no f inal de 2015: 
Cátia Borges, Diretora-Geral da 
Gesamb e Dionísio Mendes, 
Administrador Executivo da 
Ecolezíria, como Vice-presidentes; 
Paulo Praça, Diretor-Geral da 
Resíduos do Nordeste, vê renovado 
o mandato como Presidente da 
Associação.

Novos Órgãos Sociais, eleitos para o triénio 2019 - 2021
Assembleia Geral Eleitoral de 7 de dezembro de 2018

Direção
Presidente: Paulo Praça - RESÍDUOS DO NORDESTE
Vice-Presidente: Cátia Borges - GESAMB
Vice-Presidente: Dionísio Mendes - ECOLEZÍRIA

Conselho Fiscal
Presidente: Pedro Machado - BRAVAL
Vice-Presidente: Carlos Asseiceira - RESITEJO
Secretário: Aníbal Reis Costa - RESIALENTEJO

Ciente de que as alterações legislativas a nível comunitário irão obrigar 
a um esforço considerável por parte dos SGRU, a Direção recentemente 
reeleita considera fundamental que a ESGRA intensifique o papel que 
tem vindo a assumir, de exigência de assertividade na construção das 
soluções e meios de financiamento adequados, ao nível da afetação dos 
fundos necessários para dar resposta às novas metas e obrigações, 
nomeadamente no que respeita à recolha seletiva de biorresíduos e à 
meta relativa à deposição em aterro.
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O Programa de Ação da ESGRA para este novo mandato tem como 
principal desígnio a construção de um novo modelo de desenvolvimento 
circular no setor dos resíduos urbanos, a par do objetivo europeu. Para 
tal, é fundamental assegurar que sejam criadas as condições 
necessárias de modo a que os SGRU possam efetivamente contribuir 
para elevar o setor a um novo patamar de desenvolvimento, através da 
preparação para reciclagem de matérias-primas secundárias da melhor 
qualidade.

Taxa de Gestão de Resíduos  - 
deve reverter integralmente, em 
tempo úti l ,  para o setor de gestão 
de resíduos, que carece desses 
fundos para se preparar para as 
metas da Economia Circular, com 
regras claras, destinatários e 
beneficiários precisos e bem 
identif icados, transparente e 
auditável e sujeita a monitorização e 
avaliação periódicas, de modo a 
despistar e corrigir maus 
funcionamentos e/ou valores 
desajustados aos objetivos; Fração 
Resto  – o setor não está disponível 
para investir em soluções que não 
dão garantia absoluta de resultados, 
nem para investimentos que apenas 
beneficiem outros setores industriais 
que têm as suas próprias fontes de 
f inanciamento, que os resíduos não 
disputam. Exige-se uma solução 
global para o problema, a qual tem 
que incluir o l i toral e o interior do

BEM-VINDO, ANO NOVO; BEM-VINDOS, NOVOS ASSOCIADOS!

PROGRAMA DE AÇÃO ESGRA PARA O TRIÉNIO 2019 / 2021

terri tório, bem como zonas de forte 
e de fraca densidade populacional, 
rurais e urbanas; Metas  - no âmbito 
da revisão do PERSU 2020, agora 
em consulta pública, devem ser 
corrigidas as situações que se 
revelaram manifestamente 
desajustadas e inexequíveis, 
devendo ser assegurada a 
participação dos SGRU e dos 
Municípios na sua apreciação e 
discussão, bem como o seu 
envolvimento na f ixação das novas 
metas relativas ao período pós 
2020; Recolha seletiva  – para além 
das necessidades acima 
identif icadas, insistimos que é 
fundamental a introdução de 
medidas eficazes com vista à 
mudança de comportamentos dos 
produtores de resíduos urbanos, 
seja por via do estabelecimento de 
incentivos ou de obrigações.

A ação da ESGRA, com os seus Associados, será reforçada em áreas 
que identificamos como fundamentais e estratégicas:

A integração da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., dos SMSBVC  - 
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, e da 
TRATOLIXO - Tratamento de Resíduos Sólidos, E.I.M., S.A. vem reforçar o 
papel da Associação como interlocutor no setor dos resíduos, podendo a ARM, 
os SMSBVC e a TRATOLIXO contar com o maior empenho da ESGRA na 
prossecução dos interesses do Setor e dos seus Associados.
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