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GRAÇA MARTINHO 

"A RECOLHA É O PARENTE POBRE 
DA GESTÃO DE RESÍDUOS" 
HÁ 20 ANOS QUE A PROFESSORA E INVESTIGADORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, 

GRAÇA MARTINHO, ANDA A ENSINAR A FÓRMULA QUE PERMITE AUMENTAR A TAXA DE RECICLAGEM EM PORTUGAL. CHAMA-SE 

PAYT (PAY-AS-YOU-THROW/ PAGAR PELO PRODUZIDO) E JÁ ATUALMENTE ESTÁ DISSEMINADA EM OUTROS PAÍSES. O INVESTIMENTO 

INICIAL PODE SER PESADO, MAS O PERÍODO DE RETORNO É CURTO E O RESULTADO NÃO FALHA. "A RECOLHA É O PARENTE POBRE 

DA GESTÃO DE RESÍDUOS. É A MAIS CARA E A MAIS IMPORTANTE, MAS NUNCA NINGUÉM A OLHOU MUITO A SÉRIO", LAMENTA. 

Portugal tem pela frente metas muito exi-
gentes para cumprir na área de resíduos: 
desde logo aquela que obriga a uma taxa 
de 65 por cento de reciclagem até 2035. 
A atual taxa é de 38 por cento. Estamos 
perante uma missão quase impossível? 
Quase impossível não diria.. Até seria pos-
sível. Mas não com estas políticas. 

Que políticas? 
Não se está a apostar na recolha seletiva 
É esse o problema 

Na recolha seletiva porta-a-porta? 
Recolha seletiva no geral. A recolha porta- 
-a-porta resolve algumas situações de con-
textos urbanos específicos. Os ecopontos 
são tão válidos ou melhores que o porta-a- 
-porta Tudo depende do contexto. Não se 
pode aplicar o porta-a-porta em todos os 
lugares. Embora possa ser mais alargado e 
permitir obter melhores resultados. 
O nosso problema não é não ter tec- 

nologia, isso já existe há muito. O nosso 
problema é que os resíduos não chegam 
às indústrias recicladoras. E não chegam 
porque os cidadãos não os separam. Aí é 
que tinha que investir -se muito. 

Que estratégias concretas deveriam 
ser implementadas? 
Há 20 anos que ando a dizer isto. Já não 
insisto mais_ A situação não irá mudar en-
quanto não for implementado um sistema 
PAYT (Pay-As-You-Throw/ Pagar pelo pro-
duzido)... A educação e sensibilização am-
biental só por si não chegam. Aliás, é o que 
andamos afazer há não sei quantos anos. O 
único sistema que provou que dá resultados 
significativos é o sistema de pagamento de 
uma tarifa proporcional à quantidade de re-
síduos que se produz Há países que já tem 
isso há muito tempo... 

Definitivamente tem que haver o in-
centivo financeiro... 

As pessoas têm que sentir o reflexo dos 
seus comportamentos. Neste momento 
colocar um ou dez sacos no caixote do lixo 
é a mesma coisa Ninguém lhes diz nada. 
Pagam o mesmo. Qual é o incentivo? Tem 
que haver sinais nos dois sentidos: para os 
que fazem bem e para os que fazem mal. 
Veja o que aconteceu com os sacos de 
plástico leves. Bastou 10 cêntimos para 
alterar os comportamentos. 

Mas o sistema PAYT é uma opção 
muito onerosa... 
É claro que é preciso um investimento, 
mas o período de retorno pode ser de 
três quatro anos e portanto compensa 
Aumentam as quantidades e a qualidade 
recolhida, segundo provam estudos. 

A ERSAR preparou também um si-
mulador que pretende ajudar à imple-
mentação de sistemas PAYT com so-
luções mais simples e baratas, como 
sacos com códigos de barras. Estes 
sistemas serão eficazes? 
Há muitas opções técnicas. Cada municí-
pio deve escolher o que melhor se adapta 
ao seu raso, mas a verdade é que ninguém 
se está a chegar à frente. Há umas expe-
riências piloto, mas ouve-se pouco falar dos 
resultados. Andamos nisto há 20 anos. Era 
preciso uma decisão política forte e verbas 
canalizadas para a recolha A recolha é o 
parente pobre da gestão de resíduos. Nun-
ca ninguém a olhou muito a sério e é a mais 
importante. É a componente mais cara de 
todo o sistema Pode representar 60 a 70 
por cento dos custos globais. Faz a interface 
com o utente, daí a importância da imagem e 
bom funcionamento, e tem-se-lhe dedicado 
pouca atenção. 

E QUANDO APARECERAM 
OS SUPERMERCADOS? 
Uma das questões que se levanta 
também a propósito da questão do 
PAYT é a possibilidade dos cidadãos 
depositarem os resíduos num municí-
pio vizinho... 
Isso está muito documentado. Já se sabe 
que quando se implementa um PAYT tem 
que contar-se com os desvios compor-
tamentais das pessoas, nomeadamente 
esse, colocar os resíduos onde não se 
paga Mas isso faz parte do risco. Tudo 
tende depois a voltar ao normal. Foi o que 
aconteceu no início com os supermerca-
dos. As pessoas não estavam habituadas 
a ter ali os produtos à mão... Agora esta-
mos com uma taxa de roubo igual ao res-
to da Europa Usar isso como argumento 
para não fazer é que é um disparate total. 

Será que aquilo que o cidadão vai 
poupar ao fazer a deposição seletiva 
fará a diferença? 
Muita diferença Nos outros países onde 
isto tem sido implementado as taxas de re-
ciclagem subiram para 60 e 70 por cento. 

Mas tudo teria que ficar muito claro na 
fatura. 
Teria que ser criada uma fatura própria, como 
a de telecomunicações ou eletricidade 

Que não deve ser misturada na fatura 
da água... 
Isso é que está mal. Imagine agora que gasta 
eletricidade e que a conta vem na fatura da 
água com uma percentagem em função da 
água que gasta Podia ter as luzes todas ace-
sas que não pagava mais por ISSO... 

ANA SANTIAGO 

MUNICÍPIOS TÊM MEDO DA REAÇÃO DA POPULAÇÃO 
Alguns autarcas dizem, sobre o mático robusto. O ideal era demons-

trar às pessoas quanto pagariam se 
pusessem tudo no contentor dos in-
diferenciados e quanto pagariam se 
fizessem separação. Seria importante 
perceber quanto é que estão a pagar 
agora e quanto é que a gestão des-
ses resíduos custa de facto. Assim 
se perceberia que há uma grande di-
ferença e que esse dinheiro poderia 
estar a ser investido em áreas como 
a educação ou saúde. As pessoas 
precisavam de ter esta visualização. 

sistema PAYT, que se o imple-
mentassem teriam uma guerra 
civil no concelho. 
Sabe qual é o problema? A maior par-
te dos cidadãos não sabe quanto é 
que custa o tratamento dos resíduos. 
Porque os municípios nunca infor-
maram. Ninguém sabe quanto é que 
custa recolher e tratar os resíduos. 
As pessoas primeiro tinham que per-
ceber isso. Não é um exercício fácil. 
Tinha que existir um modelo mate- 

Há tantas cidades que fazem isto há 
tanto tempo. Basta falar com quem 
tem experiência no terreno... 

Pagar mais pelos resíduos ajuda-
ria a mudar as mentalidades? 
Não sei se está em causa o aumen-
to da tarifa. Se aumentasse a reco-
lha seletiva os municípios também 
teriam maior retorno financeiro do 
que entregam à reciclagem. É uma 
questão de fazer contas. O problema 
são os custos de investimento, mas 

há vários programas. Teria que haver 
a opção política de canalizar para aí 
dinheiro. 

Por que razão os municípios não 
têm investido nesta componente? 
Porque têm medo das reações da 
população. Falta de coragem política. 

A nível local. Se bem que a nível 
governamental falta a disponibili-
zação de mais verbas... 

Nesta fase inicial, sim, para montar 
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A PROVEDORA DOS ESTUDANTES DA NOVA 
Graça Martinho, doutora em engenha-

ria do ambiente, com especialidade em 

sistemas sociais, é professora da Facul-

dade de Ciências e Tecnologia da Uni-

versidade Nova de Lisboa, investigado-

ra da unidade de investigação MARE 

- Centro de Ciências do Mar e do Am-

biente (MARE) e integra a Comissão de 

Acompanhamento da Agência Portu-

guesa do Ambiente (CAGER). Exerceu 

os cargos de subdiretora da FCT NOVA, 

entre 2011 a 2018, e foi presidente da 

presidente da NOVA.ID - Associação 

para a Inovação e Desenvolvimento da 

FCT NOVA. Ocupa atualmente o cargo 

de Provedora dos Estudante da Univer-

sidade NOVA de Lisboa. As suas áreas 

principais de docência e investigação 

são planeamento e instrumentos para 

gestão de resíduos, gestão de fluxos 

específicos, recolha e reciclagem de re-

síduos, psicologia social aplicada à ges-

tão de resíduos e educação ambiental. 

É nestas áreas que tem orientado vá-

rias dissertações e teses e coordenado 

como investigadora responsável vários 

projetos de investigação. Tem dezenas 

de artigos e livros publicados. 

ANTES DO ATERRO 
VEM A INCINERAÇÃO 
NA HIERARQUIA DOS RESÍDUOS 

mento da energia Se estiver bem contro-

lado em termos de poluição atmosférica é 

menos gravoso que um aterro que, mes-

mo depois de fechar, continua a ser fonte 

de poluição durante 30 ou 40 anos. Con-

tinua a ter produção de biogás e lixiviados 

que tem que ser controlada. 

E continuamos a enviar mais metade 

dos resíduos urbanos para aterro... 
Estaremos a diabolizar a incineração? 

Comparar aterro e incineração é uma 

logo, com a definição de resíduo urbano, 

que não é igual para todos os países. 

Quando falamos da taxa de reciclagem 

de resíduos urbanos, se nem toda a gen-

te está a considerar a mesma coisa há, 

logo, aí há uma distorção. 

Que diferenças existem? 

No nosso caso os resíduos urbanos vão 

até aos 1100 litros. Outros países não 

têm esta restrição abarcando muito 

É defensora de um limite para a inci-

neração? 
Acho que há lugar para tudo. Deve é 

respeitar-se a hierarquia da gestão de 

resíduos. 

Em termos ambientais o que preferí-

vel: a valorização energética de resí-

duos ou deposição em aterro? 

A valorização energética Por isso é que 

está antes do aterro na hierarquia da ges-

tão de resíduos. Aí sempre há o aproveita- 

Faz sentido que sejam todos os con-

tribuintes a pagar a reciclagem de 

resíduos não urbanos, de lojas por 
exemplo, quando essas empresas 

deveriam contratar empresas de 
gestão de resíduos? 

Esse é um problema de fiscalização que 

compete às câmaras. De acordo com a 

nossa legislação os municípios só são 

responsáveis pelos resíduos urbanos até 

1100 litros. É um problema de fiscaliza-

ção das câmaras que não deveria reco-

lher isso. As empresas são responsáveis 

pela gestão dos seus resíduos e deviam 

contratar um operador. Mas há acima de 

tudo uma falta de aplicação da legislação 

e fiscalização. Porque a legislação existe... 

A professora aceitou o repto lançado 

pelo jornal Água&Ambiente para fazer 
um estudo — que apresentará no 13.° 
Fórum Nacional de Resíduos — sobre 

as formas de cálculo que permite apu-

rar a taxa de reciclagem. Poderá levan-

tar um pouco o véu sobre o que será 

anunciado no Fórum de Resíduos? 

Este é um problema recorrente de há vá-

rios anos na Europa que começa, desde  

coisa. Comparar reciclagem e incinera-

ção é outra Não estamos a apostar na 

separação seletiva para incrementar a 

reciclagem. O problema está aqui. Não 

está na incineração propriamente dita. Se 

tivéssemos mais recolha seletiva teríamos 

mais reciclagem e para a incineração iriam 

aquelas coisas que não conseguimos re-

ciclar e que têm poder calor calorífico in-

teressante para a valorização energética 

A grande preocupação dos ambien-

talistas é que podem ser incinerados 

resíduos recicláveis... 

Qual é o problema de uma incineradora? 

É que faz um grande investimento e de-

pois tem ali uma coisa por 20 ou 30 anos 

e que tem que funcionar. É verdade que é 

uma solução menos flexível em termos de 

tecnologia... 

No entanto os países que têm mais 

reciclagem têm também muito mais 

incineração. 

A incineração está a tirar espaço ao aterro. 

Têm mais incineração porque têm quase 
zero aterro. Por outro lado têm mais recicla-

gem porque têm sistemas PAYT. 

ANA SANTIAGO 

mais. Aí começa o problema. Também se 

verifica muita falta de transparência no 

que diz respeito aos indicadores. Quem 

produz os dados nem sempre esclarece 

como foram calculados. Não dizem o que 

colocaram no numerador e denominador 

para chegar àquele valor. Muitas vezes 

estamos a comparar coisas que não são 

comparáveis. A União Europeia já andou 

à volta disto mas é um assunto difícil... 

AS 

os sistemas. Para investir em tecno-

logias modernas, mais evoluídas e 

que permitissem uma leitura direta 

daquilo que cada cidadão produz. 

DIGNIFICAR O PAPEL 
DO "HOMEM DO LIXO" 

Os municípios têm a responsa-

bilidade da recolha de resíduos 

urbanos, mas confrontam-se tam-

bém com muitas dificuldades... 

Muitas vezes não têm recursos téc-

nicos suficientes, nem recursos fi-

nanceiros para fazer mais e melhor. 

É verdade que têm responsabilidades 

na gestão dos resíduos urbanos, de 

acordo com a legislação, mas poucos 

recursos para que possam contribuir 

para o cumprimento das metas. Têm 

frotas antigas e o problema da ges-

tão da gestão do pessoal que é com-

plicado... 

Como poderia ser resolvida essa 
questão dos recursos humanos? 

O papel do "homem do lixo" está pou-

co valorizado. Falta dignificar a pro-

fissão. 

Estes trabalhadores têm um valor 

incalculável em termos sociais. To-

dos os dias vêm recolher os nossos 

resíduos e levá-los para tratamento. 
Quando há greve as cidades ficam 

inundadas de resíduos e cheiros. A 

sociedade tem que reconhecer o va-

lor destes profissionais que fazem um 

trabalho muito útil e que ainda estão 

muito estigmatizados. Se tivessem 

outro tipo de formação até podiam 

trabalhar a sensibilização e desen-

volver uma fiscalização pedagógica. 

Chamar a atenção... Deixar recados: 

"hoje não recolhemos porque sepa-

rou tudo mal".... Em muitas cidades 

no norte da Europa têm esse papel. 

Isso funciona melhor em termos de 

alteração de comportamentos do que 

uma multa que nunca aparece. Os 

vizinhos veem os sacos por recolher. 

Há a pressão social... 

A maior parte dos munícios só faz 

ainda a recolha indiferenciada. 

Mas serão estes trabalhadores 

a integrar os novos modelos de 
recolha que vierem a implemen-
tados... 

Se tivessem acesso a formação e se 

a sua remuneração for aumentada 

tudo melhorará. Um reconhecimento 

social mais positivo da classe per-

mitir-lhes-á melhorar a autoestima, 

o que favorecerá o exercício da sua 

profissão. Até para que não fiquem 

muitos lugares vagos quando um mu-

nicípio decide abrir vagas para esta 

categoria. Quando não há crise de 

emprego eles não aparecem. 

ANDAMOS A COMPARAR 
O QUE NÃO É COMPARÁVEL 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Ambiente e Ciência

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 14,99 x 14,41 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 79617983 31-03-2019

www.ovosolutions.com  

ANTECIPANDO O FUTURO 

10 E 11 DE ABRIL DE 2019 Pág. 4 a 7 

DIRETOR: FERNANDO SANTANA MARÇO' ABRIL 2019 N.° 227 BIMESTRAL ANO XXII ASSINATURA ANUAL 10, FUROS - PREÇO AVULSO 20 EUROS 

111MSWIll 13.° FÓRUM NACIONAL DE RESÍDUOS 

Fórum Nacional 
de  Resíduos 

1 

GIA 
FALTA DE INFORMAÇÃO ENSOMBRA 
O PROCESSO DA BAIXA TENSÃO Pág. 15 

TARA RETORNÁVEL GERIDA POR UMA 
ENTIDADE VAI ENVIESAR CONCORRÊNCIA 

P (,:j 8 

ÂGUI 
QUE FUTURO PARA AS CONCESSÕES 
NO SETOR DA ÁGUA? Pág. 36 

Págs. 10 e 12 ENTREVISTA 
GRAÇA MARTINHO 

"A RECOLHA É O PARENTE POBRE 
DA GESTÃO DE RESÍDUOS" 

E PRECISO MAIS 
E MELHOR MATERIAL 

CONTENTORES PARA CONTENTORES 

RECOLHA SELETIVA SUBTERRÂNEOS 
SORINAL 
Indústria de Equipamentos e Contentores, S. A. 

Equipamentos e Ambiente, Lda. 
Grupo Sopinal 

MOBILIÁRIO CONTENTORES CONTENTORES METÁLICOS 

URBANO ROLIETILEND ' TIPO POLIBENNE 

AUTOCOMPACTADORES 

CARRINHO PARA 

LIMPEZA URBANA 

PRENSAS PRENSAS 

ESTACIONÁRIAS ENFARDADEIRAS 

,_srAçãEs DE 

RANSFERÊNCIA 

VOLTEADORES DE CRIVOS ROTATIVOS 

CONTENTORES (TROMMEIS) 

#ENERGIA REPORTAGE 

DESCARBONIZAÇAO: 
METAS AMBICIOSAS PARA EDIFÍCIOS 

Págs. 18 e 19 

RESÍDUOS  ESPECIAL RECICLAGEM ÁGUA  ESPECIAL SANEAMENTO 

REUTILIZAÇÃO 
A TODO O VAPOR 

200 PERSONALIDADES 
E EMPRESAS 
HOMENAGEADAS NOS 
20 ANOS DO JORNAL 
ÁGUA&AMBIENTE HÁ 20 ANOS QUE A PROFESSORA E INVESTIGADORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, GRAÇA MARTINHO, ANDA A ENSINAR A FÓRMULA 
QUE PERMITE AUMENTAR A TAXA DE RECICLAGEM EM PORTUGAL. CHAMA-SE PAYT. 

COMMUNITY LIFE IMPROVER 

água  o& 
ambiente 
O JORNAL DE NEGÓCIOS DO AMBIENTE • ENERGIA  I  RESÍDUOS  I  ÁGUA 


