
 

 

 CICLO DE CONFERÊNCIAS 

SOBRE RESIDUOS URBANOS 

 
PROXIMOS PASSOS NA GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS  

NUNO LACASTA 



Planeamento 

PERSU I 

1996-2006 

PERSU II 

2007-
2016 

PERSU  

2020 

PERSU 

2020 

 

 

 Promover a eficiência da utilização 

de recursos na economia  

 Eliminação da deposição de 

resíduos em aterro 

 Aumento da preparação para 

reutilização, da reciclagem e da 

qualidade dos recicláveis; 

 Aposta na recolha seletiva 

multimaterial e de biorresíduos 

PERSU 2020+ 

Hoje 



Novos desafios – Subir na Hierarquia de Resíduos 

Eliminação 

Outros tipos de valorização 

Reciclagem 

Preparação para reutilização 

Prevenção e Redução 

1 2 3 4 5 



Novos desafios- implementação da nova diretiva 

quadro dos resíduos 

Publicação 

Diretiva 

851/2018  
(altera Diretiva 

Quadro Resíduos de 

2008) 

Economia Circular 1 

Metas de Preparação para Reutilização e 

Reciclagem mais ambiciosas 
2 

Maior eficiência na Gestão dos Resíduos Urbanos 3 

4 

5 

Recolha seletiva de biorresíduos 6 

Recolha seletiva de resíduos perigosos, têxteis 7 

Requisitos mínimos operacionais para os regimes de 

Responsabilidade Alargada ao Produtor 

Maior enfoque na Prevenção e Redução de 

Resíduos 



Novos desafios – Cumprimento das 

novas Metas 



Novos desafios – Novos objetivos 

de recolha seletiva 



Entidades gestoras de resíduos 

urbanos 

 

EVOLUÇÃO NA GESTÃO DE RU 
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VALORMED 

Resíduos de embalagens SPV e NOVO VERDE e ELECTRÃO 

 Resíduos de embalagens de 
medicamentos e restos de 

medicamentos 

Resíduos de P&A (pilhas portáteis e 
outras) 

ECOPILHAS; ELECTRÃO; ERP 

PORTUGAL 

Resíduos de EEE  ELECTRÃO; ERP PORTUGAL; 

WEEECYCLE 

Reforço da RAP – novas obrigações, fluxos emergentes 

Preparação da nova geração de licenças das entidades gestoras- resultado 

de estudo artigo 99 do UNILEX 

Regulamentação do sistema de depósito 

Transposição da nova diretiva embalagens 



Planeamento – o futuro 

PERSU I 

1996-2006 

PERSU II 

2007-
2016 

PERSU  

2020 

PERSU 

2020 

 

PERSU 2020+ 

PERSU  

2020 - 2030 

• Novos objetivos e metas  

 

• Reforço da recolha seletiva 

 

• Re-distribuição do esforço para 

cumprimento das metas pelas entidades a 

quem compete a recolha 

 

• Adaptação de equipamentos e 

infraestruturas de tratamento 

 

• Valorização dos subprodutos e produtos 

provenientes do tratamento de resíduos 

 

• Articulação entre a baixa e a alta 



Biorresíduos 
 

 Dificuldades 

 

- Baixa expressão da recolha seletiva à data 

- Insuficiente desempenho das instalações de Tratamento Mecânico e 

Biológico.  

 

 

 

 Recolha seletiva de biorresíduos é prioritária – fração essencial para 

cumprimento metas  de preparação para reutilização e reciclagem e deposição 

de RUB aterro 

 

 

 

 Realinhamento da abordagem estratégica e territorial da gestão 

 

Em curso Estratégia 

para Biorresíduos 

Apoios POSEUR para 

valorização biorresíduos 



Outras áreas de atuação 

 
 
 
 
 

- Identificação de medidas de prevenção de resíduos em curso e sua medição (têxteis, 
doação de alimentos, reparação de equipamentos). Preparação de Programa de 
Prevenção de resíduos no quadro da revisão do PNGR. 
 

- Aumento da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) para 22€/ton depositada em aterro a 
partir de 30 junho de 2020 (previsto no LOE). Estabelecimento de evolução 2020-2025 na 
revisão do regime geral de gestão de resíduos. 
 

- Implementação de uma recolha seletiva de resíduos perigosos e têxteis – estudo das 
melhores alternativas a adotar no sentido de minimizar custos, garantindo a participação das 
populações 
 

- Forte aposta numa estratégia integrada de comunicação e sensibilização das 
populações adaptada aos níveis nacional, regional e local 
 

                                                                                                             (…) 
 

 
 



Obrigado 


