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O NUMERO DE CONTENTORES IMPORTA? 
ESPECIALISTAS ACHAM QUE NÃO 
COBERTURA DO SERVIÇO DE DEPOSIÇÃO INDIFERENCIADA E SELETIVA É AVALIADA PELA ERSAR 

COBERTURA DO SERVIÇO DA RECOLHA SELETIVA 
APRESENTA NÍVEIS INFERIORES À INDIFERENCIADA 

A cobertura do serviço de deposição indiferenciada é boa a 
nível nacional, mas o mesmo não acontece com a cobertura 
do serviço de deposição seletiva, segundo a análise da ER-
SAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resí-
duos), no Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos 
em Portugal (RASARP 2019). A cobertura da recolha seleti-
va apresenta níveis inferiores à indiferenciada, quando deveria 
ser tendencialmente a mesma, segundo o regulador. 
Será que assim é possível aumentar os níveis de recolha 
de material para reciclagem? "O problema é bem maior do 
que o número de contentores. O problema começa na falta 
de incentivo para o consumidor separar os seus resíduos e 
os depositar nos diversos contentores. Sem incentivo, todos 
são ambientalistas enquanto não dá trabalho, mas quando 
dá, vence a lei do menor esforço", opina o fundador da Eco-
serviços, João Levy. 
O especialista considera que para incentivar os consumidores 
terá que haver um ganho associado à separação, o que se 
consegue através de tarifários tipo PAYT (Pay-As-You-Trow) 
ou SAYT (Save-As-You-Trow). "Sem isso não vamos lá", atesta 
Em 1983, quando começaram a ser colocados ecopontos, 
João Levy chamou a atenção para o caso de outros países 
que já então removiam o vidro e o papel através de siste-
mas porta-a-porta "Disseram-me que isso era antiquado e 
que a solução correta nesse ano passava pela distribuição 
de ecopontos. Mais de 30 anos depois conclui-se pela sua 
ineficiência Há que rever as práticas instaladas de porta a 
porta para os resíduos indiferenciados e os ecopontos para 
o multimaterial, assentes em tarifários baseados no consu-
mo de água", alerta 

Na sua opinião, com a recolha seletiva de biorresíduos, 
há que introduzir novas práticas que passarão obrigatoria-
mente pela revisão dos métodos de definição de tarifas. 
"O porta-a-porta deve ser implementado para os diversos 
componentes e os ecopontos deverão ter chave para re-
conhecimento do utilizador e aplicação de um bónus para 
os multimateriais ou de um pagamento para os resíduos 
indiferenciados", sugere. 
O especialista de resíduos da ZERO, Rui Berkemeier, afina 
pelo mesmo diapasão. "Como cada vez é mais reconheci-
do pelos técnicos da área dos resíduos, assim como pelos 
decisores polfticos, se se quiser dar um salto significativo na 
reciclagem, Portugal tem de mudar da recolha por ecopontos 
para a recolha porta-a-porta integrando a recolha de biorre-
síduos. Com essa alteração, a cobertura da recolha seletiva 
rapidamente se aproximará da recolha indiferenciada", opina 
Rui Berkemeier lembra que os ecopontos instalados na via 
pública não têm levado ao aumento substancial da recicla-
gem. "Há pois que pensar bem qual o sistema mais efetivo 
para promovermos a recolha de cada fluxo de resíduos, 
sendo que para muitos fluxos, como é o caso dos Resíduos 
de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, seria interessante 
pensar-se cada vez mais em soluções que apostam em sis-
temas de depósito/retomo, tal como vai ser implementado 
para as garrafas de plástico, embora adaptado a cada fluxo 
de resíduos", sugere. Colocar contentores para a recolha de 
pilhas nos ecopontos, por exemplo, não deu o resultado que 
se esperava, sendo este um dos fluxos onde facilmente se 
poderia aplicar o sistema de depósito/retorno, realça Rui 
Berkemeier. 
A professora e investigadora da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Graça Martinho, 
sublinha que a questão da proximidade dos equipamentos de 
deposição, seja por sistemas de recolha porta-a-porta, seja por 
sistemas coletivos com ecopontos ao lado de cada contentor 
de resíduos indiferenciados, é importante, e aumentará a taxa 
de participação, mas "não é suficiente para alterar os compor-
tamentos daqueles que necessitam de outro tipo de incentivos 
para se porem a separar em casa os seus resíduos". 
Graça Martinho revela que o ano passado vários Siste-
mas de Gestão de Resíduos Urbanos aumentaram a sua 
rede de ecopontos, tentando corresponder ao indicador 
da ERSAR de acessibilidade do serviço de recolha seleti-
va, nomeadamente à distância máxima de 100 metros nas 
freguesias classificadas como áreas predominantemente 
urbanas, e isso refletiu-se no aumento da recolha seletiva  

e nas quantidades de resíduos que entraram nas estações 

de triagem. "Será interessante, quando forem publicados os 

dados de 2019, analisar o efeito que o aumento da rede 

de ecopontos teve nas taxas de recolha seletiva e de reci-

 

clagem", sugere. ANA SANTIAGO 

GRAÇA MARTIN HO: 
"ESTAMOS A DIFICULTAR 
A VIDA AOS CIDADÃOS" 

A ERSAR defende a criação de pontos de deposição onde 

os utentes possam depositar todos os fluxos de resíduos, 

uma ideia que a professora e investigadora da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 

Graça Martinho, apoia 
A especialista considera que está a ser dificultada a vida 

aos cidadãos que estão sensibilizados para a questão dos 

resíduos e querem contribuir para a reciclagem. "Há uma 

enorme quantidade de resíduos que se produzem em casa 

que já têm um circuito de reciclagem - como pilhas, peque-

nos eletrodomésticos, lâmpadas, óleos alimentares, medi-

camentos e roupas - mas que exigem da parte do cidadão 

conhecimentos específicos sobre o que pode ser separado 

em que condições e onde colocar/entregar cada um des-

tes resíduos, e cada um está no seu sítio diferente", lamenta 

Encontrar este tipo de informação para todos os resíduos 

que o cidadão comum prefere não colocar no contentor que 

se destina a aterro ou incineração, "não é fácil, requer muito 

tempo e uma grande motivação". 
Há também um outro conjunto de resíduos que alguns ci-

dadãos insistem em colocar nos ecopontos, em especial nc 

embalão, como é o caso das cápsulas de café, CD, disque-

tes, louça, sapatos, brinquedos, entre outros. "Consideram 

que não devem ir para os indiferenciados e que alguém os 

pode reciclar, resíduos estes que por não serem separados 

nas estações de triagem vão parar ao refugo e contribuir 

para a ineficiência das estações de triagem", alerta. 
Se for técnica e economicamente viável a investigadora con-

corda com a existência de mini ecocentros de proximidade 

por exemplo, um em cada freguesia, para a deposição destes 

fluxos de resíduos. "Isto facilitaria muito a vida aos cidadãos e 

poderia contribuir para o aumento das taxas de reciclagem 

de vários fluxos e reduzir a taxa de contaminação dos em-

balões. Além disso facilitava a comunicação. Só era neces-

sário informar sobre um local, para vários tipos de resíduos 

e não vários locais, um para cada tipo de resíduo", resume. 
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