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Relatório do estado ambiente 2018 



• Fez-se um progresso notável ! 

 

• Mas verifica-se uma estagnação ! 

 

• As sociedades gestoras dificilmente poderão fazer melhor ! 

 

• O que se pode fazer ? Quem  ?  Como? 
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ECODESIGN 



Garrafa de PET com tampa em alumínio  
(a tolerância do alumínio no PET reciclado 
é da ordem das partes por milhão); 

         

Embalagem de PEAD contendo 
silicone (incompatibilidade entre a 
matéria prima da embalagem e o 
produto embalado, o silicone não 
consegue ser facilmente removido e 
estraga a matéria prima reciclada) 

Copos de papel/cartão com 
revestimento em polietileno 
(capacidade de extracção de fibra 
reduzida, principalmente nos casos 
dos copos para bebidas frias: 

Cartão parafinado (a parafina origina em 
muitos processos de reciclagem nódoas na 
bobine final) 



Embalagens disruptivas do processo de reciclagem 

 

Penalização consistindo no agravamento de 10% do VPV 

unitário dos materiais de que as 3 seguintes embalagens 

(incluindo todos os seus componentes) são constituídas:  
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Resíduos Urbanos - 2018 

• Produção em Portugal Continental: 4945 kton (505 kh/hab.ano) 
• Composição:  

• Bioresiduos:  36,4 % (1800 kton) 

• Papel/Cartão:  10,44 % (52 kton) 

• Finos:  8,85 %  (44 kton) 

• Plástico 11,5 %  (57 kton) 

 

 

• Destino direto dos resíduos: 
• Aterro: 33 %  

• TMB: 25 % 

• VO:  3 % 

• VE:  20 % 

• TM:  10% 

• V. Material: 10 % 
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Prod. Composto: 
• Rec. org. seletiva:   16,75 ton 
• TMB:    44,18 ton 
• TOTAL:  60,9 ton 

 
• 83% foi usado na agricultura 



Tratamento de RU 

• Existem 16 centrais de Valorização Orgânica (VO) 
para recolhas indiferenciadas: 

• Existem 5 centrais de VO dedicadas a recolha 
seletiva: 
• 2 recebem exclusivamente resíduos de recolha seletiva de RU (Valorsul e 

Lipor) 

• 3 recebem apenas resíduos de recolha de verdes (Algar) 

• 10 Centrais de VO efetuam apenas compostagem 
• 11/12 Centrais de VO efetuam digestão anaerobia 

seguida de compostagem 
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Produção de biogás 

• Digestão anaeróbia: 
• 34 milhões de m3  (pode aumentar significativamente) 

 

 

• Composição do biogas: 

• Metano: 45% - 65% 
• CO2: 30% - 45% 
• Vapor de água, ammonia, sulfureto de hidrogénio 
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Produção de biogás 

• Potencial de produção: 

 

• EY: 613 ton bioresiduos/ano 

• Assumindo 100m3 biogas/ton bioresiduo 
• Biogás: 61 Mm3/ano 

 

 

• TOTAL: 1800 ton bioresiduos/ano 

• Assumindo 100m3 biogas/ton bioresiduo 
• Biogás: 180 Mm3/ano 

 
 

• O que compara com os atuais 34 Mm3/ano.  ( >  x5) 
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Produção de biogás 

• Potencial de produção: 

 
• TOTAL: 1800 ton bioresiduos/ano 

• Assumindo 100m3 biogas/ton bioresiduo 
• Biogás: 180 Mm3/ano 

 

 

• Hoje o biogas é valorizado através da produção de eletricidade em cerca de 0,33 €/ m3 biogas, 

• Ou seja, cerca de 33 €/ ton bio-resíduo  
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