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Resumo 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) surgem, atualmente, como um dos principais problemas ambientais 

a nível mundial com um crescimento incessante da sua produção devido ao carácter consumista da 

sociedade contemporânea. Como tal, os sistemas de gestão de RSU acarretam elevados custos 

inerentes às atividades que os envolvem. 

Em Portugal, a taxação de resíduos está indexada ao consumo de água, área habitacional, número de 

residentes por habitações, entre outros, algo que é considerado injusto para muitos utilizadores e não 

permite recuperar os custos económicos da gestão municipal destes resíduos. 

Devido à obrigação de cumprimento de metas estabelecidas a nível nacional e internacional, como o 

caso do Plano Estratégico de RSU 2020 (PERSU 2020), os municípios têm de garantir o equilíbrio e 

sustentabilidade económica e financeira destes sistemas de gestão. 

Uma estratégia para promover a redução de produção de resíduos, aumento da reciclagem e um 

sistema sustentável, passa pela implementação de um sistema Pay-As-You-Throw (PAYT). É baseado 

no princípio do poluidor-pagador, ou seja, aloca os custos da produção dos RSU aos produtores, 

taxando a quantidade que produzem. Este sistema tem sido implementado por todo o mundo com 

resultados muito positivos, no entanto, até à data, em Portugal, só no Centro Histórico de Guimarães 

(CHG) é que foi implementado e os resultados são igualmente satisfatórios. 

A presente dissertação teve por objetivo projetar um novo sistema tarifário PAYT com vista à sua 

implementação na freguesia de Alenquer, uma das 11 freguesias do Município de Alenquer (MA), mas 

que representa 25% da população total do mesmo. Este estudo compreendeu todas as etapas 

consideradas primordiais para a implementação de um sistema PAYT. 

Este é um trabalho maioritariamente prático, iniciando-se com uma parte teórica onde se contextualiza 

o tema dos RSU, faz-se uma revisão de literatura para aprofundar os conhecimentos nessa área e nos 

sistemas PAYT, analisa-se o sistema de gestão de RSU do MA e zona de intervenção (ZI), estuda-se 

uma nova estrutura tarifária variável a partir da produção de RSU e as suas vantagens e desvantagens. 

A tarifa PAYT será constituída por uma tarifa fixa (TF) que, para utilizadores domésticos (UD) se fixou 

1,30 €/mês e, para utilizadores não domésticos (UND), 1,60 €/mês e uma tarifa variável (TV) consoante 

a produção de resíduos, recorrendo-se à utilização de sacos pré-pagos com volume específico de 30, 

50 e 100 litros. Os valores são de 0,45 €, 0,75 € e 1,50 €, respetivamente. Estes valores representam, 

no final do mês, para cada utilizador um aumento de 3,2% relativamente às tarifas atuais. 

Este sistema permitirá à Câmara Municipal de Alenquer (CMA) cumprir os objetivos preconizados na 

legislação ambiental em vigor, gerar um maior equilíbrio económico e financeiro com as receitas 

provenientes da tarifa PAYT e cobrir os custos associados aos serviços de gestão municipal dos RSU. 

Palavras-Chaves: resíduos sólidos urbanos, sistema sustentável, Pay-As-You-Throw, município de 

Alenquer, tarifa variável. 
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Abstract 

Currently, municipal solid waste (MSW) appear as a major environmental problem worldwide with an 

unceasing growth of its production due to the consumerist nature of contemporary society. Thus, MSW 

management systems entail high costs inherent to the activities that involve them. 

In Portugal, waste taxation is indexed to water consumption, housing area, number of residents per 

dwelling, among others, something that is considered unfair for many users and does not allow 

municipalities to recover the economic costs of the municipal management of this waste. 

Due to the obligation to comply with established national and international targets, such as the case of 

the Strategic Plan of MSW 2020 (PERSU 2020), municipalities must ensure the economic and financial 

balance and sustainability of these management systems. 

A strategy to promote the reduction of waste production, increased recycling and a sustainable system, 

involves the implementation of a Pay-As-You-Throw (PAYT) system. It is based on the polluter-pays 

principle which allocates the costs of producing MSW to producers by taxing the amount they produce. 

It has been implemented all over the world with very positive results however, so far in Portugal, only in 

the Historic Center of Guimarães (HCG) has been implemented and the results are equally satisfactory. 

This dissertation aimed to design a new PAYT tariff system with the objective of its implementation in 

the parish of Alenquer, one of the 11 parishes of the municipality of Alenquer (MA), representing 25% 

of his total population. This study comprised the primordial steps of a PAYT system implementation. 

This is a work mostly practical, starting with a theoretical component where the theme of the MSW is 

contextualized, a literature review is done to deepen the knowledge in this area and in the PAYT 

systems, the MSW management system of the MA and the intervention area (IA), it is studied a new 

variable tariff structure based on the production of MSW as well as its advantages and disadvantages. 

The PAYT tariff will be constituted by a fixed tariff (FT), which for domestic users (DU) is fixed in 1,30 

€/month and for non-domestic users (NDU), 1,60 €/month and a variable tariff (VT) depending on the 

production of waste, using pre-paid bags with a volume of 30, 50 and 100 liters (values are 0,45 €, 0,75 

€ and 1,50 €, respectively). It represents an increase of 3,2% over current rates for each user monthly. 

This system will allow the Alenquer City Council (ACC) to fulfill the objectives set out in the current 

environmental legislation, generate a greater economic and financial balance with the revenues from 

the PAYT tariff and cover the costs associated with the municipal management services of MSW. 

 

 

Keywords: municipal solid waste, sustainable system, Pay-As-You-Throw, municipality of Alenquer, 

variable tariff.  
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1 Introdução 

1.1 Contextualização do problema 

A evolução do setor dos resíduos em Portugal tem seguido as mudanças nos padrões de consumo, 

civilizacionais e tecnológicos que se têm registado. A visão do resíduo sofreu uma saudável transição 

de um problema, para um recurso endógeno, com valorização económica e externalidades ambientais 

positivas, criando emprego e melhorando as condições de vida da população (Araújo et al., 2015). 

Portugal tem registado evoluções significativas neste setor (Reichel, 2013) e a produção média de 

resíduos urbanos (RU) per capita diminuiu de 2009 a 2013 com valores de 520 kg e 440 kg, 

respetivamente (produção diária de 1,2 kg per capita), correspondendo a uma redução de 15,4% 

(eurostat, 2015), potencialmente devido à diminuição do poder económico da população neste período. 

Porém, os dados mais recentes apontam para, em 2014 e 2015, cada habitante ter gerado 453 kg e 

464 kg (dado de 2015 é preliminar) de resíduos (quantidades idênticas a 2005), respetivamente, 

correspondendo a um aumento de 2,87% entre 2013 e 2014 e de 2,37% entre 2014 e 2015, ou seja, 

5,17% de 2013 para 2015 (INE, 2016b). Comparando com a média dos outros 27 países membros da 

União Europeia (UE) que foi 475 kg per capita em 2014 (últimos dados existentes), apesar de serem 

mais baixos que a média da EU, ainda se encontram próximos (eurostat, 2016). É importante salientar 

que na Europa, desde 2007, a produção de RU tem decrescido constantemente para valores idênticos 

ao início dos anos 90. 

 

Figura 1 - Produção anual de RU per capita em Portugal e Europa entre 1995 e 2014 (eurostat, 2015) 

 

Em 2015, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) disponibilizou, uma 

nova versão do modelo de regulamento de serviço de gestão de resíduos urbanos (RU) que, além de 

poder ser adaptado às particularidades de cada uma das entidades gestoras (EG), contém definições 

relevantes do conceito de resíduos em Portugal. Assim, é considerado resíduo, qualquer 

substância/objeto que o detentor se desfaz ou tem intenção de se desfazer e como RU, o resíduo 
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proveniente de habitações ou que, pela natureza ou composição, seja semelhante ao oriundo de 

habitações (ERSAR, 2015a). 

De acordo com a mesma fonte, RSU são os resíduos sólidos recolhidos pelos municípios ou empresas 

privadas, maioritariamente provenientes de agregados familiares (excedentes e/ou restos de alimentos, 

papel/cartão, plástico, vidro, metais, têxteis) e resíduos semelhantes de estabelecimentos comerciais, 

industriais, escritórios, instituições públicas ou serviços municipais e os volumosos, cuja produção 

diária não exceda os 1.100 L.  

Em 1997 foi aprovado o PERSU que se mostrou-se um instrumento de planeamento de referência na 

área dos RU possibilitando a implementação de ações que se revelaram eficazes (APA, 2015) como o 

encerramento das lixeiras, criação de sistemas de recolha seletiva (RS) ou novas infraestruturas de 

gestão de resíduos (INE, 2016c). Porém, em 2006, elaborou-se o PERSU II. Este, veio alargar a meta 

temporal para o período 2007-2016 e estabelecer novas ações, prioridades, metas a atingir e linhas 

orientadoras dos planos municipais como reduzir, reutilizar, reciclar, separar na origem e minimizar a 

deposição em aterro (MAOTDR, 2007). 

Em 2014, definiu-se uma nova estratégia para os RSU em Portugal para 2014-2020 através do PERSU 

2020. Este plano ambicioso visa promover a minimização da produção, do nível de perigosidade dos 

resíduos integrando-os nos processos produtivos como materiais secundários, criar oportunidades de 

desenvolvimento económico e emprego através do potencial do setor dos RU ou a eliminação 

progressiva da deposição de resíduos em aterro para erradicação da deposição direta em aterro até 

2030 (APA et al., 2014).  

Em Portugal, a recuperação insuficiente dos gastos por via tarifária de sistemas municipais é um tema 

de elevada relevância e o papel das EG dos sistemas de gestão torna-se crucial pois, pode trazer 

complicações na sua sustentabilidade económica e financeira, nos níveis de serviço ou até nas 

capacidades de pagamento. Assim, para além das razões mencionadas, é impreterível promover a 

aplicação de outro(s) tipo(s) de tarifário(s) que desincentive(m) a produção e capitação RESI também 

por questões ambientais, que reflita(m) mais aproximadamente os custos reais de gestão e incentive(m) 

os esforços de adesão aos sistemas de RS. 

Este é um desafio para o qual poderão ser utilizados instrumentos económico-financeiros como os 

tarifários variáveis em função da quantidade de resíduos produzidos, pelo princípio do poluidor-

pagador, conhecido como PAYT. Neste, o tarifário é calculado pela produção dos mesmos e não 

através de uma tarifa indexada ao consumo de água, número de residentes ou frequência de recolha. 

Outro instrumento promotor da redução da produção de resíduos e a sua gestão mais eficiente, é a 

taxa de gestão de resíduos (TGR), através da consciencialização, por parte dos produtores e 

consumidores, dos custos ambientais que lhe estão associados. 

A maioria dos tarifários do serviço de gestão de RU aplicados em Portugal estão indexados ao consumo 

de água, o que gera situações de injustiça entre utilizadores pois não os diferencia em função do grau 

de separação, não encoraja a redução de produção e não existem consequências para a sua produção 
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excessiva. Assim, a Comissão Europeia e a resolução n.º8 de 2013 da Assembleia da República 

recomendaram a aplicação de uma estratégia com base numa gradual adaptação do anterior tarifário 

numa TF enquanto se introduz uma TV do tipo PAYT, como um incentivo à redução da sua produção, 

aumento da reciclagem e diminuição dos custos e encargos para as famílias (Resolução da Assembleia 

da República n.º 8/2013 de 2013-01-31 do Diário da República n.º 22/2013 , 2013). 

É neste contexto que foi desenvolvida esta investigação com a CMA, que viu a necessidade e 

importância da mudança de paradigmas já usados para alcançar uma maior e total recuperação dos 

custos das 11 freguesias do MA e redução da tonelagem de resíduos recolhidos. Porém, terão de 

ocorrer muitas mudanças nos comportamentos e atitudes da população face aos resíduos e à sua 

gestão para que as mudanças e investimentos possam atingir os resultados previstos.  

 

1.2 Objetivos do trabalho 

Esta dissertação tem como principal objetivo investigar as condições para a implementação de um 

sistema PAYT no MA, mais precisamente na freguesia de Alenquer, sendo esta considerada como a 

ZI. É um município com 11 freguesias e onde as freguesias de Alenquer e Cadafais representam cerca 

de 50% da população podendo, assim, ser consideradas como urbanas e as restantes como rurais 

(restantes 50% da população). Desta forma, o trabalho subjacente a esta dissertação desenvolveu-se 

em torno das seguintes atividades: 

➢ Caracterizar e descrever o MA e a ZI em termos territoriais e socioeconómicos; 

➢ Analisar detalhadamente e avaliar o atual sistema municipal de gestão de RSU (SMGRSU) do 

MA; 

➢ Identificar fatores que possam funcionar como potenciais obstáculos à implementação de 

tarifários variáveis em função da quantidade de RSU produzidos (tarifários PAYT) de acordo 

com as perceções da população e de stakeholders, de forma a definir áreas de atuação 

prioritárias e alterações indispensáveis para mitigação dos mesmos; 

➢ Avaliar a viabilidade e o tipo de sistema PAYT a implementar na ZI do MA, caso seja viável; 

➢ Determinar o valor da tarifa a aplicar; 

➢ Analisar as diversas etapas de implementação do sistema PAYT e do seu acompanhamento; 

➢ Avaliar o impacte económico e ambiental da implementação. 

O trabalho deverá orientar-se pela política de RSU em Portugal, o PERSU 2020, mantendo sempre o 

elevado nível de proteção ambiental e saúde humana com recurso a processos, tecnologias e 

infraestruturas adequadas (APA et al., 2014), podendo servir como instrumento de base sólida para a 

possível implementação destes tarifários noutros municípios. 
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1.3 Metodologia 

Neste capítulo é apresentada a metodologia que foi seguida no desenvolvimento do trabalho realizado 

ao longo da presente dissertação de mestrado. Na Figura 2 estão listadas as diversas etapas que a 

constituem. 

 

Figura 2 - Metodologia a seguir na presente dissertação de mestrado 

 

A primeira etapa pretende identificar o problema que originou a realização deste trabalho, fazer uma 

contextualização do mesmo, definir objetivos e metodologias.  

A segunda etapa tem como objetivo realizar a revisão bibliográfica relevante para o problema 

identificado na etapa anterior. Pretendeu-se recolher informação atualizada sobre o consumo e 

produção de resíduos, SMGRSU, sistemas tarifários a nível nacional e internacional, aspetos técnicos, 

tecnológicos e económico-financeiros relativamente aos diversos tipos de sistema PAYT, os seus 

benefícios, condicionantes e evidenciar também estudos similares desenvolvidos tanto nacionalmente, 

como por outras entidades ou países, de forma a servir de orientação para o estudo de implementação. 

Numa terceira fase, através de trabalho de campo e de informações obtidas junto das diversas 

entidades envolvidas relativamente aos últimos anos, desenvolveu-se um estudo de caso no MA, 

pretendeu-se apresentar o MA e a ZI, estudá-los em termos de características físicas, humanas e 

habitacionais, caracterizar o atual funcionamento do seu SMGRSU. Nesta fase também se procurou 

descrever os principais problemas encontrados neste sistema para propor, posteriormente, soluções. 

Na quarta etapa, com base na análise do SMGRSU do MA e informações recolhidas na literatura 

nacional e internacional, determina-se qual dos sistemas PAYT deve ser implementado no MA.  

Numa quinta e última fase da presente dissertação de mestrado, os resultados desta investigação 

devem ser analisados e retiradas as respetivas conclusões. Pretende-se concluir se o objetivo 

inicialmente proposto, a implementação de um sistema tarifário PAYT, pode ou não ser concretizado 

no contexto da ZI do MA através da metodologia identificada. Caso seja um objetivo concretizável, 

serão previstos os custos para a instalação do sistema, para que seja possível perceber, dentro da 

1. Contextualização do problema

2. Revisão bibliográfica 

3. Caracterização do problema a resolver

4. Estudo da implementação

5. Análise de resultados
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realidade do MA, qual será o peso desta alteração no custo efetivo com o serviço e no tarifário a 

implementar para o cidadão. 

 

1.4 Estrutura do projeto 

A estrutura do presente trabalho foi desenvolvida tendo em conta os objetivos previamente 

apresentados e está organizado da seguinte forma: 

➢ Capítulo 1 – Consiste no presente capítulo, onde é feita uma contextualização do problema que 

motiva a realização do estudo, os objetivos do trabalho, a metodologia que será adotada na sua 

abordagem e a forma como está organizado; 

➢ Capítulo 2 – É feita uma revisão bibliográfica da literatura na área do problema a estudar, onde são 

explorados os SMGRSU, tipos de tarifários existentes, sistemas PAYT, as suas características, 

objetivos, implementações a nível nacional e internacional, benefícios e obstáculos; 

➢ Capítulo 3 – Corresponde ao caso de estudo de implementação de um sistema tarifário PAYT na 

ZI do MA. Representa o resultado prático do tema deste trabalho onde é, inicialmente, apresentado 

e caracterizado o MA e a ZI em termos territoriais e socioeconómicos e analisado o SMGRSU 

detalhadamente. Posteriormente, estipula-se o sistema PAYT a implementar, bem como as tarifas 

a aplicar através do cálculo de custos e receitas e tiram-se as conclusões subjacentes a esta 

implementação; 

➢ Capítulo 4 – Neste último capítulo são apresentadas as principais conclusões do trabalho efetuado 

e possíveis considerações para trabalho futuro no âmbito da implementação de sistemas PAYT. 
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2 Revisão Bibliográfica 

Sendo o objetivo principal deste trabalho a implementação de um sistema de tarifário PAYT no MA, 

para identificar a melhor abordagem e solução deste problema, inicialmente interessa apresentar as 

noções gerais sobre os RSU, perceber quais são os seus padrões gerais de consumo e produção, 

como tem sido estudada a sua gestão estratégica e o seu sistema financeiro pela literatura. 

Posteriormente, entrar-se-á na temática dos sistemas de tarifário PAYT, identificam-se estudos e 

implementações idênticos que tenham sido realizados tanto em Portugal, como na Europa e no resto 

do mundo, servindo como base do estudo a efetuar na dissertação de mestrado.  

A implementação de tarifários PAYT em Portugal é crucial para uma melhoria da gestão de RSU. 

Pretende promover a sua valorização e redução para se conseguirem atingir os objetivos legais 

impostos nacionalmente e internacionalmente. Para tal, é necessário estudar e avaliar as diversas 

alternativas de aplicação destes sistemas. Estes, responsabilizam os cidadãos pela produção dos seus 

resíduos e apresentam uma tarifação mais justa. Ao mesmo tempo, reflete também benefícios, tais 

como a redução da produção de RESI, o aumento da deposição seletiva, o desvio de resíduos urbanos 

biodegradáveis (RUB) de aterros conduzindo a uma melhoria no desempenho ambiental. 

Porém, o aumento da deposição ilegal de resíduos e a possível resistência por parte dos utilizadores 

do sistema são as principais barreiras à sua implementação. Da experiência já existente em Portugal, 

como o projeto do CHG em parceria com a VITRUS AMBIENTE que é analisado no capítulo 2.2.7, é 

possível verificar que, apesar dos custos de recolha aumentarem com a implementação de sistemas 

PAYT, o êxito conseguido com o incremento das taxas de reciclagem e compostagem, e com a redução 

do nível global de resíduos produzidos, pode diminuir os custos globais do sistema de gestão de RSU. 

Também os custos de recolha têm tendência para diminuir a curto e médio prazo pois uma menor 

produção de resíduos significa menos horas gastas na recolha e no transporte, entre outros. 

Como há múltiplos fatores a considerar para a implementação de um sistema PAYT, entre os quais 

aspetos territoriais, socioeconómicos e técnicos, tratam-se de estudos e processos de implementação 

muito extensos e morosos. 

 

2.1 Resíduos sólidos urbanos (RSU) em Portugal 

2.1.1 Definição 

Segundo Gupta et al. (2015), os RSU são geralmente uma combinação de RSD (agregados familiares), 

comerciais ou industriais, que incluem resíduos sólidos degradáveis (papel, têxteis, desperdícios de 

comida, resíduos de jardins), parcialmente degradáveis (madeira, guardanapos descartáveis, lama) ou 

não degradáveis mas recicláveis (couro, plástico, borracha, metais, vidro, entre outros), sendo os seus 

conteúdos, quantidades e características ao longo do tempo variáveis de país para país, 

nomeadamente entre países desenvolvidos e em desenvolvimentos. Os RSU de países em 

desenvolvimento têm uma proporção maior de resíduos orgânicos do que nos países desenvolvidos.   
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No entanto, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), RSU é um conceito abrangente relativo 

à mistura de materiais e objetos. Tem como referência os de origem doméstica englobando resíduos 

provenientes do setor de serviços, estabelecimentos comerciais ou industriais e de unidades que 

prestam cuidados de saúde com uma natureza ou composição semelhantes aos resíduos domésticos, 

cuja produção diária não exceda 1.100L por produtor (Decreto-Lei n.º 178/2006 de 2006-09-05 do Diário 

da República n.º 171/2006, 2006).  

 

2.1.2 Evolução do setor dos resíduos (enquadramento legal) 

A procura de uma estratégia com intuito de incentivar a menor produção de resíduos começou em 

1985. O produtor de resíduos, deveria recolher, armazenar, transportar, eliminar e utilizar os resíduos 

de forma adequada sem pôr em perigo a saúde humana nem causar prejuízo para o ambiente (Decreto-

Lei n.º 488/85 de 1985-11-25 do Diário da República n.º 271/1985, 1985). 

Posteriormente, em 1997, mantendo-se o princípio da responsabilidade do produtor, estabeleceu-se o 

princípio da hierarquia das operações de gestão de resíduos (Decreto-Lei n.º 127-A/97 de 1997-12-20 

do Diário da República n.º 293/1997, 1997). No caso dos RU, a responsabilidade da gestão cabe aos 

municípios, o que não isenta os munícipes do pagamento das correspondentes taxas ou tarifas pelo 

serviço prestado. Este referiu a necessidade da elaboração de planos nacionais de resíduos para os 

vários sectores, e daí nasceu o Plano Estratégico para os RSU (PERSU) 1997-2006, aprovado em 

1997, que se configurou como um instrumento de planeamento de referência na área de RSU  (Decreto-

Lei n.º 239/97 de 1997-09-09 do Diário da República n.º 208/1997, 1997). 

Com a aprovação do PERSU em outubro de 1996, definiu-se um caminho claro para a execução da 

politica de resíduos baseado em três eixos principais (Decreto-Lei n.º 127-A/97 de 1997-12-20 do Diário 

da República n.º 293/1997, 1997): 

• Erradicação total das lixeiras; 

• Construção das infraestruturas dos cerca de 40 sistemas de gestão de resíduos; 

• Lançamento da RS em todo o país. 

Porém, em 2006, surgiu a necessidade de efetuar uma revisão ao plano até então existente (PERSU) 

surgindo, em 2007, o PERSU II para o período de 2007 a 2016. O PERSU II estabeleceu as linhas 

orientadoras para a gestão de RU (Portaria n.º 187/2007 de 2007-02-12 do Diário da República n.º 

30/2007, 2007): 

• Reduzir, reutilizar, reciclar; 

• Separar na origem; 

• Minimizar a deposição em aterro; 

• A valorização energética da fração não reciclável; 

• O “Protocolo de Quioto” como compromisso determinante na política de resíduos; 

• Informação validada a tempo de se poderem tomar decisões; 
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• A sustentabilidade dos sistemas de gestão de resíduos urbanos. 

Por último, surgiu o PERSU 2020, com o objetivo de garantir um alto nível de proteção ambiental e da 

saúde humana, pelo uso de processos, tecnologias e infraestruturas apropriadas (Portaria n.º 187-

A/2014 de 2014-09-17 do Diário da República n.º 179/2014, 2014). Este plano pretende um aumento 

significativo da RS e da reciclagem, promover a eliminação progressiva da deposição direta em aterro 

e apoiar o aumento da eficiência dos sistemas e das infraestruturas de gestão de RU, destacando-se 

as seguintes metas globais estabelecidas para 2020: 

• Reduzir de 63 % para 35 % a deposição, em aterro, dos RUB, relativamente ao ano de 

referência 1995; 

• Aumentar de 24 % para 50 % a taxa de preparação de resíduos para reutilização e reciclagem; 

• Assegurar níveis de RS de 47 kg/habitante/ano. 

 

2.1.3 Produção e consumo 

Bandara et al. (2007) referiram que a composição de RSU é difícil de quantificar e a sua produção está 

diretamente relacionada com a população e os seus rendimentos. O segmento com maiores 

rendimentos tende a consumir mais produtos industrializados, compostos por mais materiais recicláveis 

comparando com o segmento com menores rendimentos, sendo outros fatores como o clima, hábitos 

de vida, educação, atitudes sociais e públicas também suscetíveis de afetar a taxa de geração de RSU. 

Em 2014, último ano de informação disponível acerca da UE, 15 dos 28 países geraram uma 

quantidade de RU per capita superior à média dos 28 que era de 474 kg/hab, destacando-se Dinamarca 

(758 kg/hab) e Alemanha (618 kg/hab). Portugal, com 464 kg/hab em 2015 (inferior à média dos 28), 

fica próximo dos valores de 2014 da Bulgária com 442 kg/hab, da Inglaterra e Finlândia, ambos com 

482 kg/hab (INE, 2016b). 

Através da Figura 3, de 1995 a 2014, Portugal gerou anualmente em média 4,6 milhões de toneladas 

de RU, com o maior valor em 2009 (5,5 milhões de toneladas). Entre 2009 e 2013, a geração de 

resíduos diminuiu a um ritmo médio anual de 5,6%, possivelmente devido ao poder de compra em 

Portugal ter diminuído. Apesar do ligeiro aumento da geração de RU em 2014, nos últimos cinco anos 

(2010-2014) verificou-se uma redução média de 3,6% nas quantidades anuais de RU recolhidos. Em 

2014 foram geridas pelos sistemas de gestão de RU um total de 4,7 milhões de toneladas. Verificou-

se que, em 2014, cada habitante gerou anualmente, em média, cerca de 453 kg (1,2 kg/dia), 

quantidades similares às de 2005 e a segunda mais baixa desde então. A tendência observada nos 

últimos anos estará relacionada com o período de recessão económica, com alterações nos padrões 

de consumo e, consequentemente, na geração de resíduos (INE, 2016c). 

No entanto, o Instituto Nacional de Estatística (INE), através dos dados preliminares apurados para o 

ano 2015, mostra que foram recolhidas em Portugal cerca de 4,8 milhões de toneladas de RU e foram 

gerados cerca de 464 kg de RU per capita (mais 11 kg do que em 2014) (INE, 2016b). Assim, pelo 



9 
 

segundo ano consecutivo, há um aumento dos RU recolhidos e gerados, com o ano de 2015 a 

apresentar o segundo resultado mais elevado dos últimos cinco anos.  

 

Figura 3 - RU recolhidos e capitação per capita em Portugal entre 1995 e 2014 (INE, 2016c) 

 

Porém, pelo tipo de recolha (RI versus RS) e através dos mesmos dados preliminares referidos, o 

aumento atingindo em 2015 foi por via de um aumento significativo da RS de 21,9% (mais 140 mil 

toneladas que 2014), como é possível verificar pela Figura 4. Os resíduos recolhidos 

indiferenciadamente registaram um decréscimo absoluto de 40 mil toneladas a que, em termos 

relativos, correspondeu uma diminuição de 0,9% (INE, 2016b). 

 

Figura 4 - Proporção da RI e RS de RU sobre o total de RU recolhidos em Portugal (INE, 2016b) 

No que diz respeito às opções de gestão de destino dos RU, a comparação entre Portugal e a EU na 

Figura 5 permite constatar que o valor de 2014 de RU eliminados em aterro (222 kg/hab) é superior ao 

valor médio da EU (132 kg/hab) em 90 kg/hab. O valor coloca Portugal como o 19.º Estado Membro 

(EM) com maior quantidade de RU eliminados em aterro, com valores per capita próximos da Irlanda 

(223 kg/hab ano) e da Hungria (221 kg/hab ano). Os EM que com menores quantidades de resíduos 

encaminhados para aterro são a Suécia (3 kg/hab), a Bélgica (4 kg/hab) e a Holanda (8 kg/hab) que 

recorrem à incineração como principal meio de gestão e valorização dos seus RU. A Dinamarca (737 
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kg/hab), a Alemanha (537 kg/hab) e a Áustria (525 kg/hab) surgem com os maiores níveis de resíduos 

encaminhados para valorização, enquanto Portugal (232 kg/hab) surge na 14ª posição, ficando abaixo 

da média da UE 28 (319 kg/hab). 

 

Figura 5 - RU per capita encaminhados para aterro (verde) e valorização (azul) em 2014 (INE, 2016b) 

 

O PERSU 2020 definiu as seguintes metas de prevenção de resíduos (Portaria n.º 187-A/2014 de 2014-

09-17 do Diário da República n.º 179/2014, 2014):  

• Em dezembro de 2016 haver uma redução mínima de 7,6% em peso da produção de resíduos 

per capita, face ao valor de 2012; 

• Em dezembro de 2020 haver a redução mínima de 10% em peso da produção de resíduos per 

capita, face ao valor de 2012. 

Segundo a APA (2016a) no relatório anual dos RU publicado, a redução de produção per capita em 

2015 face a 2012 foi de 1,01%, visto que o valor da capitação de RU calculado em 2012 foi de 456 

kg/(hab.ano). Este relatório menciona que o aumento de produção de resíduos face aos anos anteriores 

fez com que a meta de prevenção de resíduos de 2016 ficasse mais longe de ser atingida. Para cumprir 

a meta estipulada para 2016 será assim necessário um decréscimo de produção de 9,3% em apenas 

um ano, podendo ser considerado um objetivo demasiado ambicioso. 

Freitas (2013) refere que, a atual estratégia e política de resíduos da UE centra-se na aplicação da 

hierarquia de gestão de resíduos. O objetivo é garantir a eficiência na utilização de recursos naturais e 

a minimização dos impactes ambientais negativos. Para tal, de acordo com a Diretiva 2008/98/CE do 
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Conselho e Parlamento Europeu de 19 de novembro de 2008 acerca dos resíduos, quando os EM 

aplicarem a hierarquia, deverão incentivar as operações que conduzam aos melhores resultados 

ambientais. 

Na Figura 6 mostra-se a hierarquia de gestão de resíduos que deverá ser aplicada e respeitada 

enquanto princípio geral de legislação e da política de gestão e prevenção dos mesmos (Decreto-Lei 

n.º 73/2011 de 2011/06/17 do Diário da República n.º 116, 2011). Este artigo refere ainda que a 

disposição da hierarquia está relacionada com a recuperação e valorização do RU, devendo a 

prevenção e redução ser consideradas como prioritárias e a eliminação o processo a utilizar em último 

caso, isto é, quando não exista viabilidade financeira e/ou técnica para a aplicação de outro tipo de 

processo de valorização. 

 

Figura 6 - Hierarquia de gestão de resíduos 

 

Em 2014, a pior operação de acordo com a hierarquia, deposição em aterro, continuou a ser o método 

de eliminação de RU mais utilizado em Portugal com quase metade dos RU recolhidos encaminhados 

para aterro (49,0%). Este valor tem decrescido a um ritmo médio anual de 1,6% correspondendo a 

menos 875,4 mil toneladas eliminadas em aterro face a 1995 (INE, 2016c). 

Para cumprir a hierarquia mencionada, já existem estudos e implementações do Zero Resíduos 

(também conhecido como zero waste), com o intuito de prevenção da produção de resíduos e criação 

de cidades sustentáveis. Algumas cidades na Suécia, Alemanha e Austrália já implementaram o 

conceito que implica que para o total de RU recolhidos se consiga uma taxa de reciclagem e de 

recuperação de 100% (Zaman et al., 2011). 

 

2.1.4 Caracterização quantitativa e qualitativa 

Para Levy et al. (2006), fatores como as características dos aglomerados populacionais, escolaridade, 

poder económico, atividades profissionais, hábitos, entre outros,  influenciam diretamente a diversidade 

da composição física de RSU e a sua produção. Variam conforme a zona é residencial, de serviços, 

Prevenção e Redução

Preparação para reutilização

Reciclagem
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urbana, rural ou até industrial. Além destes fatores, indicam que o clima, estações do ano e eventos 

festivos podem ter bastante influência. 

Para uma gestão mais eficaz dos RSU, o conhecimento das suas características quantitativas e 

qualitativas apresenta-se como um papel importante. Deve ser ajustada e/ou adaptada, em cada caso, 

aos objetivos a que se pretende responder. 

Na Figura 7, apresenta-se a caracterização física média dos RU produzidos em Portugal. Como era 

esperado, os RU mais produzidos são os putrescíveis e, do total de RU produzidos, cerca de 53,4% 

corresponde a RUB (somatório das categorias de bio resíduos, RV que são recolhidos em separado e 

papel/cartão). Este valor é ligeiramente inferior ao assumido para efeitos de cálculo no PERSU 2020 

de 55%. Destaca-se a alta fração de resíduos recicláveis que constituem os RU (cerca de 73,6%), que 

na sua maioria podem ser valorizados.  

 

Figura 7 - Caracterização física média dos RU produzidos em 2015 em Portugal (APA, 2016a) 

 

2.1.5 Sistema de gestão, recolha e transporte 

Como refere a ERSAR (2015a) o “sistema de gestão de RSU é uma estrutura de meios humanos, 

logísticos, equipamentos e infraestruturas para realizar as operações inerentes à gestão de RSU e 

pode englobar as operações de acondicionamento, deposição indiferenciada e seletiva consoante as 

responsabilidades da EG, RI, RS e o transporte consoante as obrigações da EG. 

Em 2015, existiam 23 sistemas de gestão integrada dos RSU no continente, cada um com 

infraestruturas para garantir um destino adequado para os RSU produzidos na área (APA, 2016b):  

• 12 multimunicipais (empresas concessionárias responsáveis pelas atividades em baixa de 

recolha e transporte) – Valorminho, Resulima, Resinorte, Suldouro, Valorlis, Ersuc, Resiestrela, 
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Valnor, Amarsul, Algar e Valorsul integram a Empresa Geral do Fomento (EGF) e a Braval. Os 

sistemas da EGF geram cerca de 64% dos RU produzidos (APA, 2016a); 

• 11 intermunicipais (municípios ou associações de municípios responsáveis pela componente 

em alta de armazenagem, triagem, valorização e eliminação de resíduos) - Ambisousa, Lipor, 

Resíduos do Nordeste, Ecobeirão, Resitejo, Ecolezíria, Tratolixo, Ambilital, Gesamb, 

Resialentejo e Amcal. 

Sukholthaman et al. (2016) defendem que um bom desempenho no capítulo dos RSU dependerá da 

eficácia dos processos de recolha e transporte sendo que, em geral, estes processos envolvem muitas 

despesas e problemas operacionais complexos e dinâmicos (entre 50 a 80% dos custos totais). 

No que diz respeito ao sucesso de um sistema de gestão de resíduos, para Santos (2010), está muito 

dependente do sistema de recolha adotado, bem como das atitudes dos cidadãos e a motivação de 

separarem os resíduos, para se conseguir garantir a qualidade e quantidade necessárias de resíduos 

separados, e assim conseguir uma maior eficácia de reciclagem e desvio de resíduos do aterro. 

Sendo a recolha a operação mais complexa dos sistemas de gestão de RSU, segundo Wy et al. (2013), 

um dos problemas assenta na recolha em residências onde são feitos muitos quilómetros pelas viaturas 

ao longo de ruas sendo, por vezes, demasiado estreitas, impedindo a recolha numa só volta ou sendo 

necessário mais que um tipo de viatura, ampliando assim, os custos. Já Kim et al. (2015), referem que 

minimizar o tempo e número de veículos na recolha, como otimizar a compactação e o volume de 

resíduos recolhidos é a solução para a diminuição dos custos com a recolha, conseguindo-se maximizar 

os circuitos da mesma. Mas existem limitações na execução destes objetivos, que são os tempos de 

paragem obrigatórios na recolha, a capacidade do veículo e a distância ao local de descarga.  

A recolha de RSU envolve várias operações e divide-se em 2 tipos: recolha indiferenciada (RI) e RS. 

Na RI faz-se o transporte dos RSU para estações de transferência (ET). A RI pode ser feita à porta de 

cada residência - porta-a-porta (PaP) -, coletiva ou em locais centralizados de deposição para serem 

preparados e transportados para outro local de valorização ou eliminação. Após o tratamento onde se 

utilizam processos mecânicos, biológicos ou térmicos para reduzir o volume, estes sofrem operações 

de valorização para rentabilizar o tratamento pela produção de energia ou calor. A fração resultante de 

operações de tratamento e valorização é enviada para o destino final, fechando o processo. No que 

toca à RS, existem também as estações de triagem (de modo a não ocupar espaço de aterro disponível 

com resíduos que possam ter outro rumo e ser valorizados). Aqui, procede-se à triagem e 

armazenamento do material que segue para a reciclagem através da Sociedade Ponto Verde. O refugo 

resultante, posteriormente, enviado para deposição em aterro (Vitorino, 2008). 

Segundo o artigo 17.º do Regulamento de Serviço de Gestão de RU e de Limpeza Pública do MA 

(RSGRULPMA), o sistema de gestão de resíduos engloba, no todo ou em parte, as seguintes 

componentes relativas à operação de remoção de resíduos: acondicionamento; deposição 

indiferenciada e seletiva; recolha (indiferenciada e seletiva) e transporte (Edital n.º 262/2016 de 2016-

03-21 do Diário da República, 2016). 
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2.1.6 Sistemas tarifários 

Com o PERSU 2020, foi definido um conjunto de medidas a desenvolver nas quais se salienta promover 

a aplicação de tarifários a todas as EG que potenciem e garantam a cobertura total dos custos dos 

serviços de gestão de RSU, considerando os critérios de acessibilidade económica ao serviço e de 

tarifários especiais, de acordo tanto com o rendimento e dimensão do agregado familiar.  

O facto das quantidades de RSU produzidas na globalidade da Europa continuarem a aumentar, para 

Fernandes (2010) parece ser um indicador de que as medidas adotadas não têm causado grande 

efeito. Aponta também que uma das causas para esta situação poderá incidir no facto de a tarifa 

aplicada não cobrir a totalidade dos custos do serviço de recolha e tratamento de RSU, uma vez que 

na maioria dos municípios o sistema tarifário que é aplicado não tem qualquer correspondência com a 

quantidade de resíduos produzida. 

É importante salientar que o tarifário praticado pelas EG não é o único fator decisivo no grau de 

recuperação de gastos. Deverá analisar-se os gastos de cada serviço para, posteriormente, se 

definirem os tarifários apropriados à obtenção das receitas necessárias à cobertura dos gastos. Tendo 

presente a grande variação nos gastos incididos com cada serviço, consoante varie a EG, região ou 

município, também os níveis tarifários serão diferentes (ERSAR, 2016c). 

Os tarifários a aplicar em Portugal devem ser definidos pelas EG em função dos custos incorridos com 

cada atividade. Além disso, a estrutura deve atender a uma combinação entre componentes fixa e 

variável de modo a refletir equitativamente os custos pelos utilizadores, em função das caraterísticas 

da utilização. 

Segundo Alves (2013), existem municípios que não têm qualquer sistema de tarifas. No entanto, as 

tarifas indexadas ao consumo de água são as usadas em maior número de municípios e contemplam 

os diferentes tipos de tarifários:  

• TF - únicas para cada consumidor e cobradas por contador de água;  

• TV - diretamente relacionadas com a quantidade de água consumida podendo ser progressiva 

integral em que o que conta é o volume final de água consumida à qual será aplicada a tarifa 

definida para o escalão em que esta recair ou progressiva por blocos, onde o consumo é 

repartido uniformemente por escalões definidos pela EG;  

• Tarifas compostas - com componente fixa mais variável, que varia como a enunciada 

anteriormente que são as mais utilizadas. Existem tarifários que indexam as tarifas a outras 

variáveis: frequência de remoção, características do município, sistema de remoção, área de 

habitação e características do município mais a frequência de remoção.  

A mesma autora, refere ainda que, no que diz respeito a tarifas de RSU, existem as seguintes formas 

de taxação: 
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• Existência ou não de água canalizada;  

• Tipo de consumidor (doméstico, comercial, industrial, outros); 

• Consumo de água; 

• Percentagem da fatura da água; 

• Tipo de sistema de remoção (tipo de sistema utilizado para remoção dos resíduos, sendo que 

pode ser: PaP, por pontos ou misto); 

• Frequência de recolha (número de dias por semana em que os RSU são removidos); 

• Características do município (área urbana, rural ou mista); 

• Características do município e frequência de recolha (conjugação de dois fatores: número de 

dias por semana em que os RSU são removidos nas zonas urbana, rural ou mista); 

• Área de habitação (valor da área de habitação ou tipo de habitação). 

Através da Figura 8, é possível verificar que as discrepâncias mais significativas de 2007 para 2013 

foram as diminuições dos municípios que não usavam qualquer tipo de tarifa e o aumento da utilização 

da tarifa composta.  

 

 

Figura 8 - Distribuição do tipo de tarifário de RSU em Portugal em 2013 (adaptado de Alves (2013)) 

 

A maioria dos utilizadores do sistema de gestão de RSU paga uma tarifa que não depende da 

quantidade de resíduos que produzem, mas da quantidade de água consumida, não se verificando a 

aplicação do princípio do utilizador-pagador. Contudo, destaca-se pela positiva existir uma maior 

preocupação dos municípios em financiar o sistema com as tarifas cobradas aos utilizadores devido ao 

decréscimo de municípios sem sistema tarifário, como já foi mencionado (Alves, 2013). 

Em 2015 e através da Figura 9, no serviço de gestão de RU, a média ponderada das tarifas praticadas 

nos sistemas em alta foi 32,87 €/t (redução de 1% face ao ano anterior), com 24,69 €/t, o valor mais 

baixo desde 2006, correspondente a 2008. O preço médio deste serviço é obtido pela relação entre o 

volume de negócios do serviço (€/ano) e a quantidade de RU recolhidos (t/ano) que, em 2015, atingiu 

61,73 €/t (ERSAR, 2016c).  
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Figura 9 - Evolução das tarifas aprovadas nas EG que prestam serviços de resíduos em “alta” em 2015 
(ERSAR, 2016c) 

 

No serviço de gestão de RU, através da Figura 10, verifica-se uma grande amplitude entre o preço 

mínimo e máximo cobrado. Também o preço é muito superior nas EG de natureza empresarial, talvez 

por nem todos os custos com o fornecimento dos serviços serem reconhecidos contabilisticamente, em 

grande parte das EG que operam em gestão direta e pelas tarifas praticadas habitualmente serem 

inferiores aos custos médios registados. Além disso, a variabilidade dos valores face à média é 

significativa nos dois grupos de EG que prestam serviços em baixa (máximos de 221,68 €/t para 

empresas e 84,60 €/t para gestão direta e mínimos de 142,77 €/t para empresas e 0 €/t para gestão 

direta) (ERSAR, 2016c). 

 

Figura 10 - Preço médio do serviço praticado pelas EG que prestam serviços de gestão de RU em 2015 
(ERSAR, 2016c) 

 



17 
 

Ao nível dos rendimentos e ganhos totais, 663 milhões de euros resultam do serviço de gestão de RU. 

Porém, ao nível de gastos totais, 713 milhões de euros decorrem do serviço de gestão de RU, algo não 

desejável (ERSAR, 2016c). 

No Algarve o nível médio de encargos do serviço de gestão de RU atinge o menor valor (3,6 €/10m3) e 

na região do Alentejo atinge o valor mais elevado (6,9 €/10m3). O serviço apresenta um nível de 

cobertura de gastos totais insuficiente em todas as regiões menos no Algarve, sendo a média nacional 

de 0,8. Como tal, em termos globais, os gastos totais com a prestação do serviço não são totalmente 

recuperados (ERSAR, 2016c). 

Para cumprir os objetivos do PERSU 2020 e atingir uma recuperação de custos, deverá ser aplicado o 

sistema de tarifário de resíduos baseado no instrumento económico PAYT para desincentivar a 

produção de RESI, promover a adesão aos sistemas de deposição de RS, refletir corretamente os 

custos de gestão e promover a sustentabilidade económica e técnica do serviço (Freitas, 2013). 

 

2.2 Sistema PAYT 

2.2.1 Caracterização 

Os sistemas PAYT assentam na aplicação dos princípios do utilizador-pagador, de responsabilidade 

partilhada e em estabelecer uma ligação direta entre a quantidade de RSU produzida pelo utilizador e 

o custo que a EG imputa ao mesmo pelos serviços de recolha, transporte, tratamento e deposição em 

destino final (ERSAR, 2016a).  

Segundo Silva et al. (2012), o PAYT apresenta-se como um projeto alternativo para promover novas 

formas de o cidadão encarar a gestão de resíduos, estimulando par a reciclagem e consumo 

sustentável visto que a tarifa de RSU em Portugal não garante a sustentabilidade económica dos 

sistemas. Diferencia-se dos restantes sistemas pois a TV da remoção dos resíduos é diretamente 

proporcional à sua produção (paga-se menos se se produzir menos), evitando a sua indexação a 

critérios como área habitacional, número de residentes por habitação ou consumos de água, como é 

comum em Portugal e, por vezes, injusto para muitos utilizadores. 

É importante salientar o estudo de Bilitewski (2008a) onde refere que este sistema deve contar com a 

participação de todos os envolvidos e quanto mais simples e claro for o processo, melhor será a 

compreensão dos utilizadores. Além disso, demonstra que neste, todos os utilizadores devem pagar o 

mesmo custo unitário por tonelada, sem restrições quanto ao local onde residem, e que deve haver 

igualdade no acesso ao serviço.  

Estes sistemas são reconhecidos pelas mais valias que apresentam em três grandes categorias 

(Zorpas et al., 2012):  

• Económico-financeiro - alguns ou todos os custos de gestão podem ser removidos das contas 

de impostos sobre a propriedade, tornando mais independente a gestão financeira do sistema 
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de resíduos domésticos e os seus serviços de gestão podem ser tratados como outros serviços 

públicos como a eletricidade ou água, que são cobrados por unidade de consumo; 

• Ambiental – os sistemas tornam-se ferramentas eficazes no aumento da separação de 

resíduos, reciclagem, incentivo à redução da sua produção, permitem desenvolver designs 

mais eficientes, ciclos de vida do produto respeitadores do ambiente, reduzir a poluição dos 

aterros e incineradores, materializando assim a hierarquia de gestão de resíduos mencionada 

no capítulo 2.1.3; 

• Social - custos da recolha de resíduos são distribuídos de forma mais justa entre a população 

e proporcionalmente à quantidade de resíduos gerados por cada utilizador, os resíduos 

domésticos costumam estar relacionados com o rendimento das famílias pelo que, famílias 

mais carenciadas são suscetíveis de ter menores encargos da atividade de recolha.  

A implementação de tarifários PAYT implica a adoção de instrumentos eficientes que tenham por base 

três pilares fundamentais, sendo que, verificou-se um aumento significativo dos materiais recolhidos 

seletivamente, assim como um decréscimo nos RESI enviados para valorização e/ou eliminação, nos 

locais onde está implementado (Santos, 2014): 

➢ Identificação do produtor, controlo e medição da quantidade de resíduos produzida pelo mesmo 

e do serviço prestado podendo ser incluído, inclusive, um sistema de monitoramento; 

➢ Ajuste entre o custo de gestão e tarifário dos utilizadores para poder cobrir os custos totais; 

➢ Aumento de materiais reciclados. 

Priefer et al. (2016) referem que, em vários países europeus, os sistemas PAYT já estão em vigor sob 

a forma de taxas de acordo com o peso dos RU, o volume do contentor ou a frequência de vazamento 

e os países que os usam têm em grande parte um melhor desempenho na gestão de resíduos, em 

termos da redução da sua produção e aumento da reciclagem que países onde as taxas de recolha de 

resíduos se baseiam no valor da propriedade, área da habitação ou indicadores similares (Watkins et 

al., 2012). 

De acordo com Watkins et al. (2012), os resíduos de alimentos devem ser recolhidos em sacos 

rotulados que estão disponíveis para compra e deve ser introduzido um pagamento de acordo com o 

seu peso sendo que, o nível da taxa deve ser suficientemente elevado para incentivar a reflexão sobre 

o seu comportamento acerca dos resíduos. Há especialistas que também enfatizam que as condições 

e atitudes locais são de importância extrema para o sucesso de tais sistemas e que um efeito observado 

num local não será necessariamente observado noutro (Dahlen et al., 2010). 

Segundo D'Amato et al. (2016), uma grande parte da literatura económica já investigou os potenciais 

efeitos das políticas de resíduos nas decisões de reciclagem. Em vários trabalhos a análise é dedicada 

a avaliar se as opções de reciclagem e/ou a introdução de taxas de eliminação de resíduos têm efeitos 

positivos no aumento do esforço de reciclagem das famílias. As taxas de utilizadores ou sistemas PAYT 

que cobram aos utilizadores a quantidade de resíduos depositados para recolha, por exemplo, têm um 

impacto direto e negativo na quantidade de resíduos produzidos, no entanto, este efeito não é 
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confirmado por todos os estudos (Bel et al., 2016). Ao aumentar os custos das famílias em descartar 

resíduos adicionais em relação ao custo da reciclagem, os instrumentos PAYT podem gerar também 

incentivos positivos nos esforços de reciclagem (como mostrado por Ferrara et al. (2005) para o Canadá 

e Kipperberg (2006) para a Noruega), embora esta evidência não seja apoiada por outros estudos, 

como é o caso de Kinnaman et al. (2000) para os EUA. 

 

2.2.2 Tipos de sistemas 

Nos países onde o PAYT já tem aplicações práticas, verifica-se que não existe um único esquema a 

ser utilizado, mas sim uma série de modelos de cobrança para fazer os utilizadores pagarem de acordo 

com os resíduos produzidos. Segundo Reichenbach (2008), a determinação de uma estrutura tarifária 

que consiga refletir eficientemente os custos dos serviços de resíduos, garantindo que as despesas de 

gestão e serviços de resíduos sejam cobertas e ainda sejam incentivadas as famílias para reduzir a 

produção de resíduos, é na maioria das vezes a tarefa mais complicada. Além disso, encontrar 

combinações justas de componentes fixas e variáveis a cobrar será ainda outro fator determinante para 

a aceitação e sucesso a longo prazo do sistema PAYT. 

Pela Figura 11, é possível verificar as várias formas de implementação de sistemas PAYT. O produtor 

de resíduos pode ser responsabilizado através da identificação do utilizador do sistema ou do contentor 

de deposição utilizado. A faturação deverá ser feita o mais próximo da fonte da produção de resíduos. 

 

Figura 11 - Principais formas de implementação de sistemas PAYT (PAYT, 2017a) 

 

A mesma fonte mencionada na figura anterior, mostra que existem duas etapas principais na 

implementação de um sistema PAYT: 
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1. Identificação da produção de resíduos – definir se por utilizador ou contentor/recetáculo; 

a. Identificação por utilizador – os meios de identificação podem ser chaves e/ou cartões 

eletrónicos, registando a utilização do serviço para posterior faturação ou através de 

contentores com uma abertura no topo com dimensão específica que poderá ser 

baseada no peso ou volume dos resíduos; 

b. Identificação por recetáculo – através de dispositivos indexados ao recetáculo; 

2. Caso na primeira etapa se defina a identificação através de contentor/recetáculo – definir se 

individual ou coletivo/rotina; 

a. Individual – considera que o volume do contentor está completamente cheio, uma vez 

que os contentores têm volume conhecido, dando a possibilidade aos utilizadores de 

colocarem os contentores para recolha apenas quando estiverem cheios; 

b. Rotina/coletivo – frequência de recolha definida pela entidade responsável, 

contabilizando a recolha em todos os contentores mesmo que estejam vazios, 

incentivando-se os utilizadores a adquirirem contentores com os tamanhos adequados 

às necessidades. 

Segundo Pires (2016), existem 3 grandes formas de implementação de sistemas PAYT consoante a 

forma como é feita a deposição de RESI:  

1) Modelos com base em contentores individuais contratados (ID contentor): a implementação 

ocorre quando a recolha de RESI é feita PaP e para que o valor a pagar seja o que o utilizador 

produziu, há uma identificação dos contentores (chip RFID), permitindo a sua leitura pelo veículo 

de recolha. A faturação do serviço pode assentar nas variáveis peso, capacidade contratada e/ou 

frequência de recolha (volume), embora as duas últimas tendam a destacar-se. Os utilizadores 

estabelecem um nível de utilização do serviço com base na dimensão do contentor ou número de 

contentores. O pagamento é em função da dimensão do contentor e frequência com que são 

esvaziados. Para contentores utilizados por vários moradores, o contrato pode ser feito com o 

condomínio. Podem ainda utilizar-se sacos pré-pagos, no caso de a produção de resíduos exceder 

o volume do contentor ou utilizar etiquetas pré-pagas no contentor, quando este é colocado para 

recolha funcionando como comprovativo de que a TV relativa aquela quantidade de resíduos foi 

paga (preços das etiquetas são diferenciados em função da capacidade do contentor).  

2) Modelos com base na utilização de locais de deposição comum (ID utilizador): condiciona-se 

o acesso ao local de deposição de RESI através de um cartão identificativo do utilizador. Após o 

registo na base de dados da EG e com sistemas de pesagem integrados, o peso dos resíduos 

tende a ser mais utilizado como base de faturação do serviço. Em termos de ajuste ao sistema de 

gestão de resíduos, não é necessário munir os veículos de recolha com dispositivos de leitura de 

contentores individuais. No entanto, a adaptação dos locais de deposição comuns pode revelar um 

encargo significativo para a EG. 

3) Modelos pré-pagos como sacos (ID contentor): os utilizadores compram sacos (emitidos pelas 

EG e/ou municípios) identificáveis em vários pontos de retalho. Vários preços podem ser aplicados 

com a dimensão do saco e tipo de resíduo a que se destina. Não exige à partida que a recolha seja 
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feita PaP ou em locais de deposição comum e pode incluir a utilização de etiquetas. Entre outros 

aspetos há o custo dos sacos (para os RESI deverão ser mais resistentes, ter logotipos para 

monitorização e prevenir contrafação e deverão ter um número mínimo de compra), uso de 

etiquetas (prever contrafação) e a própria rede de retalho.  

Segundo Freitas (2013), a implementação destes sistemas necessita de uma forte campanha de 

sensibilização e de fiscalização, dado que existe uma forte possibilidade de colocação ilegal de 

resíduos na via pública e para Bilitewski (2008b) os efeitos da implementação são positivas, pois 

permite alcançar o primeiro grau da pirâmide dos resíduos (redução da produção na fonte). 

 

2.2.3 Sistema de preços 

Canterbury et al. (1999a) referem que existem três principais sistemas de preços aplicados aos 

tarifários PAYT: 

1. Proporcional – mais fácil de gerir e simples de calcular a taxa relacionando a produção de 

resíduos com o preço onde, por cada unidade de resíduos a recolha, é cobrado igual valor. No 

entanto, poderá não espelhar os custos dos sistemas de gestão e há incertezas quanto a 

potenciais receitas; 

2. Taxa Variável – mais flexível na fixação de preços, mas podendo ser o mais complexo de 

aplicar. Neste caso, o preço varia conforme o tamanho do recipiente, funcionando sob um 

conceito de escalões de produção. O utilizador escolhe o tamanho apropriado do recipiente. 

Acima da quantidade de deposição suportada, o utilizador terá de pagar uma taxa adicional, 

podendo ser mais alta (incentivando a redução de resíduos) ou mais baixa (para combater a 

deposição ilegal e migração dos resíduos) que a do serviço básico subscrito; 

3. Tarifa de Componente Dupla/Multi-Componentes – constituída por uma componente fixa 

correspondente a um serviço de base e uma segunda taxa proporcional à quantidade de 

resíduos produzidos. A primeira é destinada a cobrir os custos fixos (CF) do sistema e a 

segunda a cobrir os custos variáveis (CV). Este sistema poderá dar maior estabilidade de 

receitas, porém, pode provocar um menor incentivo à redução de resíduos. 

Os sistemas de preços são caracterizados geralmente por abrangerem CF e CV no processo. No caso 

dos CF, os mesmos são independentes da quantidade de resíduos recolhidos e da utilização dos 

serviços, como os custos de investimento, administrativos, de pessoal e de sensibilização/informação. 

Por sua vez, em relação aos CV registam-se apenas aqueles que não se incluem na componente fixa, 

tais como a recolha, transporte, tratamento e deposição final (Canterbury e Hui, 1999). 

Naturalmente, cada sistema tem as suas próprias vantagens e desvantagens (ver Tabela 1). O modelo 

proporcional oferece uma maior estabilidade nas receitas, já o modelo variável cria um maior incentivo 

de redução de resíduos. A seleção do melhor tipo de sistema de preços é sujeita aos objetivos 

propostos pela comunidade e seus propósitos (Canterbury e Hui, 1999). 
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Posto isto, na Tabela 1 são analisadas as vantagens e desvantagens de cada sistema de preços do 

PAYT que permitem apoiar a decisão da tarifa a implementar. 

Tabela 1 – Vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de sistemas de preços aplicáveis aos tarifários 
PAYT (adaptado de Canterbury et al. (1999a)) 

Tipo de 
sistema de 

preço 
Vantagens Desvantagens 

Proporcional 

- Incentivo à redução de 

produção de RSU; 

- Estrutura simples e fácil; 

- Baixos custos de instalação e 

administrativos. 

- Não é um sistema baseado nos custos, o que poderá não 

refletir os custos do sistema de gestão (não há alteração da 

tarifa conforme redução da produção); 

- Incerteza nas potenciais receitas. 

Variável 

- Possibilidade de tarifas 

progressivas; 

- Incentivo à minimização na 

produção de resíduos. 

- Custos elevados de implementação; 

- Elevados custos administrativos e de gestão. 

Tarifa de 
Componente 

Dupla 

- CF estão cobertos; 

- Maior estabilidade das receitas. 
- Não há incentivo à diminuição da produção de resíduos. 

 

Após um conhecimento das vantagens e das desvantagens dos vários sistemas de preços torna-se 

depois necessário conhecer as etapas em que consiste o seu cálculo. 

 

2.2.4 Metodologia de cálculo de preços 

Segundo o estudo efetuado por Canterbury et al. (1999b), utilizado também por Fernandes (2010) e 

Freitas (2013), a metodologia para o cálculo da tarifa a adotar é composta por seis etapas: 

1. Estimativa da quantidade de RSU produzidos (procura) – necessário ter em conta o sistema de 

recolha para serem estimadas as quantidades anuais de RSU no ano base - ano de implementação 

do tarifário - estimando uma percentagem de redução na produção provocada pelo novo tarifário e 

crescimento populacional; 

2. Determinação das componentes do sistema PAYT a implementar (serviços) – definir quais os 

serviços a fornecer, como os sistemas de deposição e suas capacidades (contentorização ou PaP), 

os tipos e frequência de serviço (RI, RS ou orgânica, que materiais devem ser recolhidos e de que 

forma), os programas complementares (compostagem caseira ou comunitária, sensibilização da 

população, fiscalização) e ampliar os benefícios económicos para os residentes com dificuldades 

económicas, idosos e com problemas de mobilidade. É ainda necessário determinar qual o método 

PAYT a adotar: peso ou volume e em que sistema de tarifário; 
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3. Estimativa dos custos do novo SMGRSU (custos) – deverão ser estimados os custos iniciais 

(investimento inicial, formação pessoal, compra ou reparação de contentores, campanhas de 

sensibilização, custos administrativos de implementação do novo SMGRSU) e os custos de base 

contínua ao longo do tempo e permanente (manutenção de contentores, fiscalização, 

sensibilização, previsão da variação das taxas de deposição em aterro e triagem, recolha, entre 

outros). Para o cálculo devem-se considerar os custos diretos (mão-de-obra, viaturas, 

combustíveis, entre outros) e indiretos (telefone, eletricidade, rendas, gás, água, entre outros); 

4. Determinação de receitas e da cobertura de custos com o PAYT (receitas) – com base nos 

custos do ponto anterior, deverão ser calculadas as receitas que se estimam ser necessárias gerar 

para cobrir ou a totalidade ou uma percentagem dos custos. Além disso, devem-se estimar as 

receitas produzidas por cada componente (serviços adicionais) do SMGRSU; 

5. Desenvolver uma estrutura de tarifas PAYT (tarifas) – nesta etapa pode-se determinar uma 

tarifa provisória, podendo ser uma estimativa inicial que, posteriormente, será revista e melhorada, 

tendo em conta as receitas globais que são geradas e como serão aceites os custos pelos 

munícipes. A complexidade da tarifa variará consoante a complexidade do sistema PAYT adotado; 

6. Avaliação e ajustamento do sistema PAYT preliminar (balanço) – comparação entre custos 

previstos e receitas esperadas, o que fornecerá a indicação da viabilidade do sistema proposto. Se 

indicar que os custos do sistema PAYT a implementar não podem ser cobertos pelas receitas na 

totalidade prevista, terá de rever-se o projeto inicial. Por exemplo, analisar a necessidade de 

implementar serviços de gestão de RSU mais baratos e eficientes (rever etapa 2) ou escolha de 

outro sistema de preços que incentive a maior redução da produção de resíduos (rever passo 5). 

Esta repartição de cálculos deverá ser efetuada até que o sistema PAYT proposto conheça um 

equilíbrio entre os custos incorridos, serviços prestados e tarifas cobradas aos munícipes. 

 

2.2.5 Sistemas de faturação 

Para se poder faturar através das tarifas aplicadas com o sistema tarifário PAYT, Canterbury (1994) 

apresentou três sistemas de faturação e as respetivas vantagens e desvantagens, conforme é mostrado 

abaixo na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Sistemas de faturação de um sistema PAYT (adaptado de Canterbury (1994)) 

Tipo de 
sistema de 

preço 
Descrição Vantagens Desvantagens 

Pré-
pagamento 

Aquisição 

de sacos, etiquetas ou vinhetas 

identificativas ou 

contentores 

- Não requer fatura; 

- Baixos custos de 

administração; 

- As receitas são 

recebidas antes 

do serviço. 

- Locais de venda têm de ser 

acessíveis; 

- Com a aquisição de vinhetas 

e de etiquetas estas podem ser 

perdidas; 

- Baixo incentivo à redução de 

resíduos. 

Sistema de 
subscrição 

Os utilizadores subscrevem um 

nível de serviço e podem mudar 

consoante a quantidade de 

resíduos produzidos 

- As flutuações nas 

receitas são limitadas 

- Custos administrativos 

elevados; 

- Relutância na otimização dos 

serviços devido à possível 

mudança 

de subscrição; 

- Baixo incentivo à redução de 

resíduos. 

Pós-serviço 

Efetuado através do envio de uma 

fatura após a recolha 

- Alto incentivo à 

redução de resíduos 

- Custos administrativos 

elevados 

pela necessidade de existência 

de fatura e controlo de 

pagamentos. 

 

2.2.6 Benefícios e barreiras à implementação 

Ao longo do tempo, a implementação de sistemas PAYT tem sido bastante estudada e para Fernandes 

(2010) existem diversos fatores benéficos decorrentes da mesma: 

➢ Aumento da reciclagem e diminuição da produção de resíduos, nomeadamente, RESI para 

deposição em aterro – promove redução na origem, prevenção e valorização; 

➢ Ambiental – com crescimento da reciclagem, há um decréscimo de extração de matérias-

primas e consumo de energia ligadas à produção, distribuição, uso e deposição de resíduos; 

➢ Justiça e equidade do sistema – utilizadores pagam pelos resíduos que produzem; 

➢ Flexibilidade do sistema – pode aplicar-se a muitos tipos e dimensões populacionais, tem uma 

enorme variedade de gestão de recolha e de quantificação; 

➢ Maior compactação de resíduos – utilizadores tendem a compacta-los para não pagarem tanto; 

➢ Maior consciência ambiental da população com a criação do estatuto financeiro do cidadão. 

Todavia, apesar dos benefícios e, como em todos os sistemas, há também fatores que poderão 

condicionar a sua implementação como mostram Fernandes (2010), Freitas (2013) e Pires (2013): 
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Fatores comportamentais 

➢ Falta de divulgação pública dos custos e financiamentos da gestão de resíduos; 

➢ Pouca informação aos consumidores sobre tarifários, custos reais e vantagens da mudança; 

➢ Deposição ilegal de resíduos noutros locais evitando pagamentos de tarifas superiores; 

➢ Perceção dos utilizadores que o valor cobrado é superior ao atual (ou “gratuito”). 

 

Fatores técnicos e financeiros 

➢ Baixa recuperação de custos de gestão de resíduos através de tarifários atualmente aplicados; 

➢ Receio de falta de retorno financeiro suficiente para cobrir os investimentos no sistema e pela 

incerteza da produção de resíduos e proveitos tarifários gerados futuramente; 

➢ Difícil implementar em edifícios de habitação coletiva pela dificuldade de taxação individual; 

➢ Restrições orçamentais ao financiamento da implementação; 

➢ Elevados gastos com campanhas de sensibilização e informação para a população. 

 

Fatores institucionais 

➢ Falta de conhecimento das soluções de tarifários PAYT pelos decisores políticos e técnicos; 

➢ Preocupação com potenciais impactos adversos em famílias carenciadas; 

➢ Receio de reação pública, mediática e eleitoral adversa. 

 

Porém, como refere Pires (2013), apesar das barreiras, tanto em território português, como os casos 

da Câmara Municipal de Óbidos, Maia, entre outros), como internacional (EUA, Japão, entre outros), 

como se irá mostrar a seguir, têm-se conseguido alterações visíveis nos comportamentos das 

populações com a implementação do sistema PAYT, por vezes com reduções significativas na 

quantidade de resíduos produzidos e aumento da quantidade separada e reciclada. 

Crê-se que o principal constrangimento à implementação deste sistema será a perceção dos 

utilizadores de que o valor cobrado pelo novo sistema é superior ao valor praticado atualmente, pelo 

facto da cobrança já estar incluída na fatura e não ser tão facilmente identificável pelo utilizador, 

percecionando-a quase ou mesmo como “gratuita”. Como tal, a informação disponibilizada à população 

e sensibilização poderão, eventualmente, atenuar ou até anular essa barreira. 

 

2.2.7 Casos de estudo 

Nos últimos 20 anos surgiram importantes avanços técnicos nos sistemas PAYT por incentivarem os 

utilizadores individualmente a reduzir a produção de resíduos e aumentar a deposição seletiva 

tornando-se uma realidade prática com experiências em inúmeros países por todo o mundo 

(Reichenbach, 2008). 
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Mundo 

Canterbury et al. (2003) mostraram vários estudos. Na cidade de Dover (EUA), com a adoção do PAYT, 

de 1991 a 1999, a cidade diminuiu a eliminação de resíduos em 7.100 toneladas por ano e o orçamento 

dos RSU em 322.000$. Já em Pasadena (Califórnia), a implementação foi simples e não existiu 

qualquer resistência da população, visto que foi feito um trabalho exaustivo de 

explicação/sensibilização à população. Concluiu-se que o melhor sistema era o da capacidade por 

contentor e, no primeiro ano, não se incrementou a tarifa progressiva por número de contentores sendo 

que, nos restantes, a tarifa aumentava 35 $/contentor e a capacidade de contentorização escolhida foi 

de 120, 240 e 360 L, dado que o sistema americano é díspar do europeu. Quanto a Seattle (uma das 

maiores comunidades urbanas nos EUA com 563.374 residentes), desenvolveu tarifários exclusivos, 

ou seja, combinou este sistema com reduções na tarifa para pessoas com necessidades especiais ou 

com problemas económicos, permitindo assim obter uma elevada taxa de sucesso na sua 

implementação. 

O estudo efetuado por Sakai et al. (2008) sobre o caso da cidade de Nagoya (Japão), com 2,2 milhões 

de habitantes, mostra que, foi conduzida uma política de redução de resíduos por cidadãos, comércio 

e autarcas locais, obtendo-se resultados positivos com a adoção do sistema PAYT com a compra de 

um saco específico, mas só para o comércio. As autoridades locais redesenharam as suas políticas 

ambientais e regulamentos e incluíram no sistema de recolha a separação do plástico e do papel. 

Consequentemente, houve uma redução da quantidade de resíduos enviados para aterro em 23,4% 

entre 1998 e 2000, redução na fonte em 8% e aumento de 112,4% nos materiais reciclados.  

Mostrou-se que existem muitos métodos eficazes que foram aplicados em diferentes contextos, com 

mudanças significativas nas quantidades de materiais reciclados, redução de resíduos produzidos, 

aumento de separação ou recuperação de custos, cumprindo os objetivos dos sistemas PAYT. 

 

Europa 

Segundo o autor Gonçalves (2010), no Luxemburgo, é utilizado o sistema PAYT através do peso com 

a inclusão de chips em contentores individuais, para todos os tipos de resíduos recolhidos: papel, 

cartão, plástico, metal, orgânicos e indiferenciados. Quanto à recolha é efetuada por tipo(s) de 

resíduo(s) existindo dias estipulados e pesagem dos contentores sempre que recolhidos. Assim, é 

possível conhecer a quantidade de todos os resíduos produzidos por utilizador, que depois é taxado de 

acordo com o tipo de resíduo, com tarifas diferentes para diferentes tipos de resíduos. 

Na cidade de Panorama, na Grécia, Karagiannidis et al. (2008) efetuaram um estudo de implementação 

do PAYT onde se salienta a diminuição em 10,6% da quantidade de resíduos enviados para destino 

final, o que implica uma redução de custos de 5,4% com a recolha de resíduos e de 13,9% com o  

tratamento (um total de 235.000€/ano). O estudo estabeleceu o sistema PAYT mais vantajoso, o do 

volume de resíduos produzido com a etiquetagem por selo do saco perdido, pela facilidade de 

implementação e com um custo de investimento total de 58.000€. Para que houvesse sucesso na 
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implementação, as autoridades municipais teriam que aumentar a fiscalização, para que se aplicassem 

coimas a quem não respeitasse as normas de deposição.  

De acordo com Slavik et al. (2013), na República Checa, torna-se claro que os resultados da 

implementação do PAYT diminuíram as quantidades de resíduos produzidos e conduziram ao aumento 

da separação. As modificações sentiram-se de forma mais substancial nas cidades onde os técnicos e 

políticos se envolveram com a população, e nas cidades onde a consciencialização ambiental dos seus 

habitantes já era mais elevada. Nos locais onde os municípios subsidiam uma grande parte do 

SMGRSU, verificou-se por parte da população uma grande resistência à implementação do PAYT, à 

semelhança do que acontece nos casos portugueses. 

Aspinwall (2000) apresentou o caso de Overijssel (Holanda) de 1998. O sistema baseava-se numa 

tarifa combinada (50% fixa por apartamento e 50% variável e dependente do volume de resíduos e 

frequência de remoções). A tarifa anual era de £69,95 com um adicional de £3,36 por contentor de 240 

L com frequência de remoção quinzenal. Os contentores tinham micro-chip para o veículo de recolha 

identificar o número de vezes que um agregado familiar colocava o lixo para recolha. No caso de 

edifícios, os contendores eram partilhados entre moradores e protegidos usando cartões eletrónicos. 

 

Portugal 

Pires (2016) refere que, em Portugal, nenhum dos projetos PAYT mais conhecidos, como é o caso dos 

projetos da Maiambiente, Óbidos e Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão (EMARP), 

chegou a uma fase de efetivo ensaio de uma alteração do sistema de faturação. 

Segundo a AVALER (2015) - Associação de Entidades de Valorização Energética de RSU, a Lipor e a 

Maiambiente (Empresa Municipal do Ambiente do Município da Maia) implementaram em julho de 2014, 

um projeto-piloto PAYT com o objetivo de potenciar a prevenção de resíduos, consumo sustentável, 

reciclagem e valorização multimaterial permitindo promover a otimização, eficiência, reduzir os custos 

operacionais e aumentar a reciclagem de resíduos. Foi escolhida a freguesia de Vila Nova da Talha 

(3.164 habitantes e 90 hectares). De modo a dar resposta aos vários tipos de habitação, foram 

colocados ecopontos inteligentes (do tipo Cyclea e Molok para os RU, plástico, vidro e papel) na via 

pública para pesar a quantidade de resíduos depositados e identificar o utilizador através de um cartão 

e nos compartimentos (casas de lixo) das habitações em altura, permitindo identificar o utilizador e os 

resíduos que produz. Assim, possibilita monitorizar o processo e definir ações de sensibilização e 

informação para cada público-alvo. No entanto, não há dados disponíveis que permitam tirar 

conclusões acerca do sucesso da implementação. 

Relativamente ao município de Óbidos, o primeiro estudo no sentido de introduzir um sistema 

tarifário de RSU do tipo PAYT é de 2008. Segundo o estudo de Freitas (2013), sugerem-se 2 tipos de 

sistemas: recolha PaP na Vila de Óbidos e recolha por contentores de proximidade no restante. A tarifa 

por saco pré-pago foi a proposta apresentada pelo facto de a Câmara Municipal de Óbidos já obter os 

sacos para a deposição seletiva atualmente e ter o sistema de distribuição já implementado, ajustando 
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apenas a taxação. No entanto, segundo Soares (2013), este projeto não avançou por falta de 

financiamento da APA. 

No caso do projeto da EMARP, segundo Soares (2013), o sistema de recolha será realizado através 

de ilhas ecológicas na via pública e preparado para funcionar com o sistema PAYT. Os moradores 

possuirão um cartão identificativo, através do qual poderão aceder aos contentores instalados nas ilhas 

ecológicas, e pagarão consoante a quantidade de RU depositados. No entanto, a falta de financiamento 

fez com que este projeto ainda não avançasse, à semelhança do que acontece com o projeto de 

Óbidos. 

No entanto, mais recentemente, em 2016, surgiu um projeto financiado pela UE chamado LIFE PAYT. 

Segundo Ferreira (2016), tem um orçamento de 2.517.571 €, é cofinanciado pelo Programa LIFE da 

EU e é formado por um consórcio liderado pelo Politécnico de Coimbra e que inclui ao todo oito 

parceiros: cinco municípios (Aveiro, Condeixa-a-Nova, Lisboa, Larnaka – Chipre e Vrilissia – Grécia) e 

três entidades de técnico-científicas (Politécnico de Coimbra, Universidade de Aveiro e Universidade 

Nacional Técnica de Atenas). Neste artigo publicado pela autora referida anteriormente, o projeto 

implementará um sistema PAYT integrado, económico e altamente replicável em 5 municípios do sul 

da Europa: Lisboa, Condeixa e Aveiro (Portugal), Vrilissia (Grécia) e Larnaka (Chipre). 

Este projeto surge devido ao facto de a maior dos países do sul da Europa não terem conseguido 

alcançar taxas de reciclagem alta e prevê-se que terão dificuldades em assumir as metas ambientais 

definidas pela UE para os resíduos até 2020. A separação na origem não é suficiente, menos de 15% 

de todas as embalagens de peso leve são atualmente alvo de RS e valorização material, enquanto 

mais de 85% é RESI enviado para tratamento mecânico e biológico e aterro sanitário (PAYT, 2017b). 

Segundo Ferreira (2016), o LIFE PAYT tem quatro objetivos principais : 

• Reduzir a quantidade de RESI dos agregados familiares e do comércio e serviços; 

• Aumentar as taxas de RS dos materiais de embalagem; 

• Demonstrar que o sistema PAYT é tecnicamente e economicamente viável, convencendo os 

decisores locais e equipas técnicas, nos municípios do sul da Europa, resultando em 

benefícios, contribuindo para a implementação das estratégias e metas ambientais da EU e 

para a promoção da hierarquia dos resíduos (prevenção, reutilização e reciclagem); 

• Promover a replicação do conceito para regiões mais amplas, mas que possuam os mesmos 

problemas. 

Para atingir os objetivos atrás mencionados, o projeto usará estratégias para vincular os produtos de 

resíduos à quantidade de resíduos que produzem. Assim, conforme Ferreira (2016) e PAYT (2017b), 

os resultados esperados são os seguintes conforme: 

• Estabelecimento de um sistema PAYT que funciona como modelo económico (menos de 50 € 

por tonelada de recolha de resíduos) nas áreas de intervenção, assegurando a 

sustentabilidade económica e ambiental de municípios na Grécia, Portugal e Chipre; 
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• Os municípios participantes encontram-se aptos para aplicar em pleno o modelo PAYT; 

• Aumento das taxas de reciclagem dos resíduos de embalagens (vidro, papel, plástico e metal) 

para 15%-30% nos locais de intervenção, impulsionando a economia circular; 

• Os resultados do projeto são eficazmente comunicados a outros municípios no sul da Europa, 

de forma a fomentar a transição para o PAYT nesta zona da Europa; 

• Redução dos resíduos domésticos em pelo menos 30% a 40% nos locais alvo; 

• Os resíduos orgânicos enviados para aterro nas zonas de intervenção diminuem; 

• Os meios disponíveis para a recolha de resíduos são modernizados e a recolha nas ZI é 

otimizada, permitindo reduzir os custos dos municípios e diminuir a pegada de carbono; 

• Desenvolvimento de um quadro de diretrizes e especificações para a implementação de PAYT 

visando as autoridades locais e o estabelecimento de uma rede PAYT dedicada; 

• O impacto económico, ambiental e social de introduzir o sistema PAYT é conhecido; 

• Sensibilização crescente através de um portal de cidadãos, um conjunto de guias técnicos, 

especificações de suporte para a implementação do PAYT a nível municipal estão disponíveis 

para as autoridades locais e parceiros da rede de interessados fornecendo informações 

económicas e ambientais tanto aos tomadores de decisão como ao público em geral; 

• Os cidadãos e poder local estão mais consciencializados para a problemática dos resíduos. 

Contactada a coordenadora deste projeto do Instituto Politécnico de Coimbra, a Professora e 

Investigadora Auxiliar Célia Ferreira, a mesma informou-me que o plano inicial era o projeto ter-se 

iniciado a 1 de setembro de 2016 e ter uma duração de 40 meses, no entanto, só se iniciará no quarto 

trimestre do presente ano.  

Segundo a mesma, no setor comercial a reciclagem será promovida pelo aumento do número de 

ecopontos disponíveis, ajustando também a localização dos existentes. No setor doméstico serão 

distribuídos kits de compostagem e serão realizadas ações de formação e visitas, para monitorização 

do processo. Para tentar convencer os munícipes a reciclar e utilizar o sistema PAYT, as medidas 

anteriormente mencionadas serão complementadas com diversas ações de comunicação/formação e 

eventos para que a população possa perceber e acompanhar todo o processo de introdução do novo 

sistema. No que diz respeito à definição de uma tarifa de resíduos, tem de ser calculada com base nos 

princípios básicos do PAYT e ainda o conceito da partilha de responsabilidade. Para além destes 

conceitos é ainda fundamental que a definição da tarifa cubra todos os custos relacionados com a 

gestão, mas que seja acessível a toda a população. 

O projeto que se pôde obter resultados visto que a sua implementação já ocorreu, foi o projeto do CHG 

em parceria com a VITRUS AMBIENTE que, no CHG, tem a função de: 

• Recolher e transportar até ao destino final (Resinorte) os RU depositados em contentores 

(Moloks ou Blue Bees) espalhados pelo município  

• RS e RI PaP em todas as residências e junto a todas as entidades: 

o Disponibilização gratuita de contentores de pequena capacidade (25 ou 45 litros); 
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o Disponibilização gratuita de sacos próprios para deposição dos resíduos seletivos 

(sacos de 50 e 100 litros);  

o Sacos PAYT para venda (15 litros, 30 litros, 50 litros e 100 litros). 

O projeto surgiu pelo facto de a tarifa de resíduos estar indexada ao consumo de água e, os utilizadores 

deste novo sistema, poderem a vir pagar apenas pela quantidade de resíduos que produzem. O objetivo 

é que venham progressivamente a pagar menos pelos seus resíduos, reciclando mais. 

Segundo a VITRUS (2015), as tarefas para o lançamento do projeto, em dezembro, eram as seguintes: 

• Distribuir gratuitamente mini ecopontos para resíduos recicláveis (vidro, plástico e cartão) e 

sacos próprios para a deposição de RESI, sendo que apenas estes serão recolhidos.  Depois, 

os sacos poderão ser adquiridos nas instalações da VITRUS ou diretamente na viatura; 

• Recolhas diárias, através de uma viatura elétrica, em horário definido (07h30, 09h30, 13h30, 

15h30, 19h30, 21h30 e 00h30 e às sextas e sábados será efetuada uma passagem extra às 

02h30). Fora destes horários será expressamente proibido depositar lixo na rua, estando 

previstas ações de fiscalização; 

• Vimágua deixar de cobrar aos utilizadores do CHG a tarifa do lixo sendo que a previsão é a de 

que os moradores e comerciantes passem a pagar menos do que atualmente pelo tratamento 

dos lixos que produzem; 

• Os utilizadores do CHG passarem a pagar por cada saco de lixo recolhido, sendo que como a 

RS é gratuita, quando mais os utilizadores reciclarem, menos vão pagar. 

Os resultados do primeiro ano de PAYT foram bastante positivos, conforme consta na notícia colocada 

no sítio da internet da VITRUS a 8 de maio do presente ano (VITRUS, 2017). Os objetivos iniciais e as 

metas europeias foram superadas onde, a diminuição dos RESI foi de 34%, o aumento dos recicláveis 

de 126%, venderam-se mais de 38.500 sacos e 75% dos UD e 80% dos UND adquiriram os sacos 

utilizados no sistema PAYT com regularidade. 

Os objetivos só foram atingidos devido às estratégias de identificação, fiscalização e controlo de 

comportamentos desenvolvidas, como rondas diárias no CHG e empowerment do cidadão, e 

estratégias de participação, como elaboração de inquéritos, ações de sensibilização, workshops e 

distribuição de newsletters. 

Em meados de abril de 2016, segundo a (Guimarães, 2016), verificaram-se comportamentos negativos 

não pretendidos e praticados por UD e UND como a deposição ilegal em sacos não autorizados e fora 

do CHG. 
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3 Caso de estudo – implementação do sistema PAYT 

Neste capítulo é apresentado o caso de estudo da dissertação numa perspetiva top-down. Começa-se 

por caracterizar detalhadamente o MA e a zona de intervenção (ZI), em termos de características 

demográficas e socioeconómicas e o seu SMGRSU, recorrendo a dados de acesso público, recolhidos 

em visitas ao MA e estudos realizados pela CMA e pelas entidades envolvidas. Posteriormente é 

analisado o sistema PAYT a implementar permitindo retirar as conclusões subjacentes à sua 

implementação e do capítulo em geral. 

A opção de selecionar apenas a freguesia de Alenquer (união das freguesias de Santo Estêvão e 

Triana) e não todo o MA como estava inicialmente previsto deve-se, principalmente, ao elevado grau 

de complexidade que envolve toda a implementação de um sistema de tarifário PAYT, como a duração 

da própria implementação, a aceitação dos munícipes, as eventuais e prováveis deposições ilegais de 

uma percentagem dos mesmos, os gastos incorridos por necessidade de sensibilização da população, 

entre outros, como foi estudado no capítulo 2 referente à revisão bibliográfica. Além disto, o facto desta 

freguesia ser considerada predominantemente urbana, a par da freguesia do Carregado e Cadafais, 

mas não ter tantas atividades económicas nos setores secundário e terciário (concentração de núcleos 

de indústria transformadora, transportes, logística, comércio e serviços) como a última (CMA, 2015a), 

com maior produção de resíduos por parte destas atividades e não propriamente da população 

residentes, foi outro fator considerado relevante. 

Para a realização deste trabalho recorreu-se ao software QGIS 2.8.3-Wien e ferramenta SIG (Sistema 

de Informação Geográfica) que integra e armazena os dados do número de ecopontos e contentores 

presentes no MA, assim como as respetivas localizações referenciadas num sistema de coordenadas 

conhecido permitindo, deste modo, visualizar e analisar mais facilmente os mesmos. 

 

3.1 Caracterização do MA 

3.1.1 Enquadramento territorial e socioeconómico do MA e da ZI no MA 

A constituição do MA tem início a 12 de junho de 1837 (séc. XIX) e há historiadores que defendem ser 

Alenquer a terra natal de Luís de Camões, baseados no canto dos Lusíadas “Criou-me Portugal na 

verde e cara Pátria minha, Alenquer…”. Alenquer teve um papel importante em cada época da história 

tendo: sítios pré-históricos, castelos, conventos, igrejas, ermidas e casas senhoriais (CMA, 2015a). 

O MA é do distrito de Lisboa, região Centro e sub-região do Oeste. Através da Figura 12, é possível 

observar que é limitado a norte pelo Cadaval, a leste pela Azambuja, a sul por Vila Franca de Xira e 

Arruda dos Vinhos, a sudoeste por Sobral de Monte Agraço e a oeste por Torres Vedras. Estende-se 

por uma área de 304,22 km2 e um perímetro de 101km (INE, 2016a). 

No ano 2013 houve uma reorganização das freguesias do MA agregando algumas das 16 freguesias 

até então existentes. Onze freguesias foram estabelecidas como se pode verificar na Figura 12: 
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Carnota; Meca; Olhalvo; Ota; Ventosa; Vila Verde dos Francos, União de Freguesias de Abrigada e 

Cabanas de Torres; União de Freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha; União de 

Freguesias de Alenquer (Santo Estêvão e Triana) que corresponde à ZI; União de Freguesias de 

Carregado e Cadafais; União de Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana (Decreto-Lei n.º 11-

A/2013 de 2013-01-28 do Diário da República n.º 19/2013, 2013). 

 

Figura 12 – Localização do MA, limites das suas 11 freguesias e limites da ZI (adaptado de CMA (2015a))  

 

Apesar dos censos de 2011 da Região Centro terem registado uma população de 43.267 habitantes 

no MA (INE, 2016a), segundo o Anuário Estatístico da Região Centro, no fim de 2013 e de 2015, a 

população era de 43.086 habitantes (INE, 2014a) e 43.136 habitantes (INE, 2016a), respetivamente, 

mostrando que houve uma estagnação no crescimento da população ao contrário do que se verificou 

até ao ano 2011, como se pode verificar pela Figura 13. Neste último documento é possível verificar 

também que a densidade populacional do MA é de 141,8 habitantes/km2. 

 

Figura 13 - Evolução da população do MA entre 1864 e 2011 (INE, 2016a; Wikipedia, 2015) 

 

Os mesmos censos de 2011, mostram que as freguesias de Alenquer e Carregado e Cadafais são 

freguesias predominante urbanas, conforme é possível observar no Anexo A – Áreas das freguesias 

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

1864 1878 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011

N
º 

h
a

b
it
a

n
te

s

Ano

Evolução da população do Município de Alenquer 



33 
 

do MA, visto que, apesar de ocuparem apenas cerca de 25% (16,5% e 8%, respetivamente) da área 

total do MA (50,08 km2 e 24,52 km2, respetivamente), representam cerca de 56% (25% e 31%, 

respetivamente) da população no MA (10.821 habitantes e 13.441 habitantes, respetivamente). A 

freguesia de Abrigada e Cabanas de Torres tem 4.309 habitantes sendo, por isso, a terceira freguesia 

mais populosa e a freguesia de Aldeia Galega de Merceana e Aldeia Gavinha tem 3.221 habitantes, 

ficando no quarto lugar. A freguesia de Vila Verde dos Francos é a que tem menos habitantes (1.162), 

apesar de não ser a freguesia com menor área ocupada no MA, lugar ocupado pela freguesia do 

Olhalvo com apenas 8,3 km2. 

Em 2014, o INE publicou o relatório técnico de tipologias de áreas urbanas onde estabelece uma 

classificação tripartida do grau de urbanização das freguesias do território nacional (INE, 2014b): 

➢ Área Predominantemente Urbana (APU) - Sempre que cumpre pelo menos um dos requisitos: 

o maior peso médio da população residente e da área no total da freguesia era ocupado em 

espaços urbanos, desde que o peso da área em espaços de ocupação predominantemente 

rural fosse no máximo de 50% da área total; a freguesia contenha a sede da Câmara Municipal 

e apresente uma população residente superior a 5.000 habitantes; a freguesia integre total ou 

parcialmente um lugar com população residente igual ou superior a 5.000 habitantes e onde 

pelo menos um dos rácios “População do lugar na freguesia/População da freguesia” ou 

“População do lugar na freguesia/População do lugar” seja igual ou superior a 50%; 

➢ Área Mediamente Urbana (AMU) - Sempre que, não tendo sido já integrada em APU, apresente 

uma das características: o maior peso médio da população residente e da área no total da 

freguesia era ocupado por subsecções classificadas como espaço urbano, mas em que o peso 

da área em espaços de ocupação predominantemente rural também ultrapassava os 50% da 

área total; o maior peso médio da população residente e da área no total da freguesia era 

ocupado em espaços urbanos ou semiurbanos, desde que o peso da área em espaços de 

ocupação predominantemente rural não ultrapasse os 50% da área total; a freguesia contenha 

a sede da Câmara Municipal com população residente igual ou inferior a 5.000 habitantes; a 

freguesia integre total ou parcialmente um lugar com população residente igual ou superior a 

2.000 habitantes e inferior a 5.000 habitantes; 

➢ Área Predominantemente Rural (APR) - Nos restantes casos. 

Através da classificação estabelecida e explicada anteriormente e pelo RSGRULPMA, é possível 

verificar a que categoria pertence cada freguesia (Edital n.º 262/2016 de 2016-03-21 do Diário da 

República, 2016): 

➢ APU - União de Freguesias de Alenquer; União de Freguesias de Carregado e Cadafais; 

➢ AMU – Olhalvo; Ventosa; União de Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana; 

➢ APR – Carnota; Meca; Ota; Vila Franca dos Francos; União de Freguesias de Abrigada e 

Cabanas de Torres; União de Freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha. 

Esta ZI, sendo considerada APU, também é constituída por zonas de comércio. Isto leva à utilização 

de outro dado importante, o número de utilizadores do SMGRSU (utilizadores domésticos – UD e 
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utilizadores não-domésticos – UND). Estes, são utilizadores com contrato de fornecimento de água 

com o MA. De acordo com os dados obtidos através do relatório de gestão e contas de 2016 das Águas 

de Alenquer, S.A. (AdA), o número total de utilizadores do SMGRSU no MA é de 21.659 e, destes, na 

ZI, existem 5.414 utilizadores no total, sendo 4.233 UD e 1.181 UND (AdA, 2017). É possível verificar 

que os 5.414 utilizadores da ZI correspondem, aproximadamente, a 25% do total de utilizadores do 

sistema. Sabendo que o número de habitantes da ZI é 10.821, tem-se que o número médio de 

habitantes por alojamento é de, aproximadamente, 2.  

Após uma análise mais abrangente do MA como população existente, áreas de ocupação, tipo de 

freguesias e com o intuito de auxiliar a implementação de um sistema tarifário PAYT foram analisados, 

também através dos censos de 2011, dados mais aprofundados relativos às características da 

população e estruturas físicas do MA, por freguesia (INE, 2012). 

➢ Indivíduos residentes - 43.267 (ZI – 10.821; APU – 24.262; AMU - 5.267; APR – 13.378) (Anexo 

B - Indivíduos residentes no MA por faixa etária): 

 

Figura 14 - Indivíduos residentes por faixa etária 

 

➢ Características dos indivíduos residentes (Anexo C - Características indivíduos residentes no 

MA): 

o Indivíduos analfabetos – 2360 (ZI – 404; APU – 752; AMU – 510; APR - 1098); 

o Indivíduos empregados – 19.230 (ZI – 4988; APU – 11.500; AMU – 2.227; APR -5.503); 

o Indivíduos desempregados – 2.353 (ZI – 564; APU – 1.513; AMU – 238; APR – 602);  

▪ Procura do 1º emprego – 375 (ZI – 97; APU – 241; AMU – 27; APR – 107); 

▪ Procura de novo emprego – 1.978 (ZI – 467; APU – 1.272; AMU – 211; APR – 

495); 
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➢ Famílias clássicas1 – 16.750 (ZI – 4.203; APU – 9.302; AMU – 2.201; APR – 5.247); 

o Com 1 ou 2 pessoas – 8.842 (ZI – 2.214; APU – 4.726; AMU – 1.215; APR – 2.901); 

o Com 3 ou 4 pessoas – 8.842 (ZI – 1.795; APU – 4.102; AMU – 873; APR – 2.058); 

➢ Núcleos familiares2 - 13.493 (ZI – 3.405; APU – 7.492; AMU – 1.767; APR – 4.234); 

➢ Alojamentos3 – 23.573 (ZI – 5.861; APU – 12.369; AMU – 3.526; APR – 7.678); 

o Alojamentos familiares4 – 23.547 (ZI – 5.854; APU – 12.358; AMU – 3.519; APR – 

7.670) (Anexo D - Tipos de alojamentos familiares no MA):  

o Alojamentos familiares clássicos5 - 23.530 (ZI – 5.852; APU – 12.349; AMU – 3.518; 

APR – 7.663) 

o Alojamentos não clássicos6 - 17 (ZI – 2; APU – 9; AMU – 1; APR – 7); 

➢ Edifícios7 – 16.332 (ZI – 3.496; APU – 5.658; AMU – 3.425; APR – 7.249) (Anexo E – 

Características dos edifícios no MA): 

o Com 1 ou 2 pisos – 14.587 (ZI – 2.628; APU – 4.112; AMU – 3.393; APR – 7.082); 

o Com 3 ou 4 pisos – 1.296 (ZI – 682; APU – 1.120; AMU – 32; APR – 144); 

o Com mais de 5 pisos – 449 (ZI – 186; APU – 426; AMU – 0; APR – 9); 

                                                      
1 Conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que tem relações de parentesco, de direito ou de facto entre si, 

podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento. Considera-se também como família clássica qualquer pessoa independente 

que ocupe uma parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento INE. 2012. Censos 2011 Resultados Definitivos - Região 

Centro, Instituto Nacional de Estatística.; 

2 Conjunto de 2 ou mais pessoas pertencentes à mesma família clássica mantendo uma relação de cônjuges, parceiros numa 

união de facto ou progenitor e descendentes e que pode traduzir-se em casal sem filhos, casal com um ou mais filhos ou pai ou 

mãe com um ou mais filhos INE. 2012. Censos 2011 Resultados Definitivos - Região Centro, Instituto Nacional de Estatística.; 

3 Local distinto e independente que, pelo modo como foi construído, reconstruído, ampliado, transformado ou está a ser utilizado, 

se destina a habitação com a condição de não estar a ser utilizado totalmente para outros fins no momento de referência: por 

distinto entende-se que é cercado por paredes de tipo clássico ou de outro tipo, é coberto e permite que uma pessoa ou um 

grupo de pessoas possa dormir, preparar refeições ou abrigar-se das intempéries separado de outros membros da coletividade; 

por independente entende-se que os seus ocupantes não têm que atravessar outros alojamentos para entrar ou sair do 

alojamento onde habitam INE. 2012. Censos 2011 Resultados Definitivos - Região Centro, Instituto Nacional de Estatística.; 

4 Alojamento que, normalmente, se destina a alojar apenas uma família e não é totalmente utilizado para outros fins no 

momento de referência INE. 2012. Censos 2011 Resultados Definitivos - Região Centro, Instituto Nacional de Estatística.. 

5 Alojamento familiar constituído por uma divisão ou conjunto de divisões e seus anexos num edifício de carácter permanente ou 

numa parte estruturalmente distinta do edifício, devendo ter uma entrada independente que dê acesso direto ou através de um 

jardim ou terreno a uma via ou a uma passagem comum no interior do edifício INE. 2012. Censos 2011 Resultados Definitivos - 

Região Centro, Instituto Nacional de Estatística.. 

6 Alojamento que não satisfaz inteiramente as condições do alojamento familiar clássico pelo tipo e precariedade da construção, 

porque é móvel, improvisado e não foi construído para habitação, mas funciona como residência habitual de pelo menos uma 

família no momento de referência INE. 2012. Censos 2011 Resultados Definitivos - Região Centro, Instituto Nacional de 

Estatística.. 

7 Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão 

das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins. INE. 2012. Censos 2011 Resultados Definitivos - 

Região Centro, Instituto Nacional de Estatística.. 
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➢ Utilização da água canalizada (Anexo F – Utilização da água canalizada no MA): 

o Com água canalizada no alojamento: 

▪ Alojamentos – 16.274 (4.145 na ZI); 

▪ Famílias clássicas – 16.623; 

▪ Pessoas residentes - 42.581; 

o Com água canalizada fora do alojamento, mas disponível no edifício: 

▪ Alojamentos – 22; 

▪ Famílias clássicas – 24; 

▪ Pessoas residentes - 44; 

o Sem água canalizada no alojamento ou edifício: 

▪ Alojamentos – 71; 

▪ Famílias clássicas – 72; 

▪ Pessoas residentes - 133;

 

 

 

Figura 17 - Edifício clássico unifamiliar APR (Carnota) 

 

Visto que os dados anteriormente mencionados são de 2011, existe o risco inerente de, em alguns 

casos, não representarem a situação atual de algumas freguesias e, consequentemente, do MA. No 

entanto, visto que estes são os últimos dados existentes em Portugal, tanto os dados como as 

Figura 15 - Edifício clássico multifamiliar APU 

(Carregado) 

Figura 16 - Edifício clássico multifamiliar APU 
(Alenquer) 
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respetivas análises assumem um papel importante, uma vez que a eficácia da implementação de um 

sistema PAYT está associada à sensibilidade ambiental de cada cidadão, aliada às suas habilitações, 

faixa etária e/ou poder económico.  

 

3.1.2 Estrutura Organizacional 

A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo do MA e a Câmara Municipal o órgão executivo 

responsável pela gestão quotidiana, com missão de “planear, organizar e implementar políticas 

ambientais conducentes à qualidade de vida no concelho e, simultaneamente, prestar um serviço de 

qualidade aos seus munícipes” (CMA, 2015b), como é o caso da gestão dos RSU do município. 

A CMA é constituída pelo Presidente da Câmara, cinco Vereadores, Departamento Administrativo-

Financeiro, Departamento Operativo, Divisão de Potencial Humano e Local e Divisão de Urbanismo 

(Anexo G – Organograma da CMA (CMA, 2015c)). Cabe ao Departamento Operativo e, mais 

especificamente, à Divisão de Ambiente e Conservação da Natureza as funções de desenvolvimento 

de ações que contribuam para melhorar a qualidade de vida da população. 

 

3.2 Caracterização do atual SMGRSU do MA  

Nesta secção será caracterizado e analisado o SMGRSU de Alenquer, no que diz respeito, às entidades 

prestadoras destes serviços e respetivas funções, enquadramento estratégico, tipos de equipamentos 

de deposição atuais, o sistema de recolha, transporte e destino dos RSU produzidos, a respetiva 

caracterização física, a estrutura tarifária existente e quantidades, preços, custos e receitas associados. 

 

3.2.1 Modelos de gestão de RSU, entidades envolvidas e enquadramento 

estratégico 

O SMGRSU assenta numa complexa estrutura de obras de construção civil, equipamentos, viaturas, 

recursos humanos, institucionais, financeiros e estruturas de gestão que asseguraram, em condições 

de conforto, economia, eficiência, segurança e inocuidade, as etapas de recolha, transporte, 

armazenagem, triagem, valorização e eliminação dos resíduos oriundos das habitações, sob quaisquer 

formas na legislação aplicável (Aviso n.º 4304/2015 de 2015-04-21 do Diário da República n.º 77/2015, 

2015), o que torna o seu planeamento e integração com outras políticas setoriais um assunto 

importante. No MA, no entanto, as componentes de prevenção, da produção de resíduos, as próprias 

políticas ambientais, legislação existente e regulação das atividades de gestão de resíduos também 

são partes integrantes e importantes (Ferrão et al., 2011). 

Os objetivos gerais do sistema integrado de gestão de RU do MA vão de encontro aquilo que foi exposto 

por Levy et al. (2006): 
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➢ As operações deste sistema têm de ser adequadas, de modo a garantir a qualidade de vida da 

população e do ambiente;  

➢ Implementar condições que permitam que este sistema acompanhe e responda ao 

desenvolvimento económico e social da região;  

➢ Valorizar os recursos associados aos RS;  

➢ Desenvolver uma melhor eficiência no serviço prestado; 

➢ Integrar soluções num quadro de ações que permita concretizar as prioridades estabelecidas; 

A ERSAR é a entidade que visa assegurar a sustentabilidade global do setor, intercedendo em três 

níveis (ERSAR, 2016c): 

➢ Sustentabilidade social dos serviços, garantindo a proteção dos interesses dos utilizadores 

através do acesso ao serviço, da sua adequada qualidade e da razoabilidade do preço;  

➢ Sustentabilidade económica, infraestrutural e de recursos humanos das EG;  

➢ Sustentabilidade ambiental na utilização de recursos ambientais e na prevenção da poluição, 

a nível dos impactos dos serviços na água, no ar e no solo. 

No MA, o serviço de gestão de RU é repartido entre o MA e o Estado. O MA é responsável pelo sistema 

municipal (sistema em baixa) e o Estado pelos sistemas multimunicipais (sistemas em alta), sendo 

ambos os pilares do cumprimento dos objetivos do PERSU 2020. Porém, a gestão e exploração do MA 

pode ser feita pelo próprio ou atribuída pelo Estado, por contrato de concessão, a EG de capitais 

públicos ou privados que asseguram a realização das atividades “em alta” incluindo a triagem, 

reciclagem, valorização orgânica, incineração e deposição em aterro (ERSAR, 2015b). 

Em Alenquer, o sistema em baixa é responsável pelas atividades de gestão de RU que correspondem 

à recolha e transporte dos resíduos das habitações, e os sistemas em alta ficam encarregues das 

restantes etapas, isto é, de armazenagem, triagem, valorização e eliminação de resíduos através de 

deposição em aterro, podendo estas ser prestadas por entidades distintas (APA et al., 2014). 

Nos termos da lei de 2013, estabelecida no Regulamento do Serviço de Gestão de RU do MA 

(RSGRUMA), a função do MA é garantir o serviço de gestão de RU na respetiva área e as diferentes 

atividades/operações do SMGRU dividem-se por uma entidade em baixa e duas em alta (Edital nº 292 

de 2013-03-26 do Diário da República, 2013):  

➢ CMA – tem por atribuição assegurar a provisão do serviço de gestão de RU no respetivo 

território e é a EG das atividades em baixa de RI de RU. Realiza também recolhas pontuais de 

RSU, “monstros” e RUB, solicitadas pela população do MA; 

➢ Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste 

S.A. (a partir daqui referir-se-á apenas como Valorsul) – foi-lhe atribuída a concessão de 

exploração e gestão do sistema multimunicipal de RS nos ecopontos, triagem, receção, 

valorização, tratamento e eliminação dos resíduos, assim como a valorização e eliminação dos 

indiferenciados (atividades em alta) abastecidos pelo sistema em baixa, ao abrigo de um 

contrato de concessão celebrado com a entidade titular deste serviço - Estado Português (EP); 
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➢ Recolte – Serviços e Meio Ambiente, S.A. (a partir daqui referir-se-á apenas como Recolte) – 

responsável pelos serviços de recolha e transporte de RSU indiferenciados, efetuando também 

a distribuição, manutenção, lavagem, desinfeção e desodorização de contentores, atividades 

que garantem as boas condições de higiene nos aglomerados populacionais, sendo assim 

considerada uma entidade de atividades em alta. 

Relativamente aos processos de recolha e transporte de RSU indiferenciado e RSU recicláveis no MA, 

estes abrangem diferentes operações como é possível observar mais abaixo na Figura 18 e Figura 19, 

respetivamente.  

 

Figura 18 - Esquema ilustrativo do ciclo de vida dos RSU indiferenciados (Guimarães, 2009) 
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Figura 19 - Esquema ilustrativo do ciclo de vida dos RSU recicláveis (Guimarães, 2009) 

O processo de recolha de RSU integra a RI e RS, a partir das quais os resíduos seguem caminhos 

distintos, desde a deposição até ao seu tratamento e destino final. Os RESI depositados em contentores 

podem ser recolhidos e transportados diretamente das ET para as instalações de tratamento, 

valorização ou destino final.  

No caso da RS (resíduos com viabilidade de serem reciclados, como vidro, papel/cartão e embalagens 

de plástico e metal) são selecionados e depositados voluntariamente pela população em ecopontos 

(contentor verde para o vidro; azul para o papel/cartão; amarelo para as embalagens de plástico e/ou 

metal), colocados estrategicamente nas zonas urbanas. Estes resíduos são recolhidos, transportados 

e encaminhados para a unidade de triagem, submetidos a um processo de separação prévia, de 

triagem (manual, mecânica e/ou automática) e colocados nos ecocentros localizados em instalações 

existentes de suporte à gestão de resíduos, procurando-se maximizar a separação de materiais de 

valorização por reciclagem. Os resíduos da RS são levados para as unidades de valorização e 

reciclagem. A RS no MA pode também ser realizada PaP, mediante solicitação dos munícipes, de 

alguns fluxos de resíduos, designadamente, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), 

resíduos de construção e demolição (RCD), resíduos volumosos e resíduos verdes (RV). 

Para as empresas concessionárias dos sistemas multimunicipais de gestão de resíduos, a valorização 

pretende considerar os resíduos como recursos a serem reintegrados nos ciclos de produção como 

matérias primas após a respetiva valorização, ao invés de considerá-los como desperdício e algo que 

se pretende eliminar. Assim, é possível diminuir o consumo e prevenir a escassez de recursos naturais 

dando origem a recursos de valor acrescentado como energia, escórias ou compostos (EGF, 2014). 

Relativamente ao transporte de RSU, existem dois destinos finais possíveis: Centro de Tratamento de 

Resíduos do Oeste (CTRO) na Figura 20 e/ou ET da Ota na Figura 21.  
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O CTRO localiza-se no concelho do Cadaval e tem unidades de tratamento e valorização de resíduos: 

um Aterro Sanitário (AS), um Centro de Triagem (CT) e um Ecocentro. No AS são recebidos os RESI 

(não recicláveis nem valorizáveis) oriundos da ET, que são depositados e cobertos de terra. O CT 

recebe e trata resíduos provenientes de RS (papel/cartão, plásticos, metal e vidro) com capacidade de 

processamento de 4 t/h de embalagens. Por último, o ecocentro inclui um alvéolo de armazenamento 

de vidro, um centro de receção de REEE e áreas de receção e armazenamento de materiais recicláveis 

(Valorsul, 2015). A ET, no antigo aterro da Ota, recebe os resíduos recolhidos pelo MA e é constituída 

por plataformas de compactação de resíduos em contentores e depois enviados para aterro e 

valorização. Nesta, existe um ecocentro que permite rececionar os resíduos passíveis de valorização 

e/ou reciclagem. 

 

Figura 20 – Centro de Tratamento de Resíduos 
do Oeste (Valorsul, 2010) 

 

 

Figura 21 - Estação de Transferência de 
Alenquer (fonte: Google Maps) 

A gestão dos RSU em Portugal deve ter em conta os modelos de gestão existentes e os resultados 

alcançados ao nível da sua produção, recolha e tratamento, mas também os documentos legais e 

estratégicos (nacionais e internacionais) que foram publicados na última década. 

O MA tem feito esforços no que diz respeito à política de gestão de RSU de forma a promover a redução 

substancial da produção de resíduos. Aliado a isso e como meio para atingir uma maior redução da 

produção de resíduos, tem igualmente tentado incentivar a população a aderir aos sistemas de 

deposição seletiva e reciclagem através de: 

• Incentivo à compostagem em ambiente escolar e consequente distribuição de compostos 

(processo de valorização de matéria orgânica por decomposição dos resíduos domésticos); 

• Ações de sensibilização da população e agentes económicos para a adesão aos sistemas de 

reciclagem, inclusivamente através de formações e workshops em ambientes escolares; 

• Disponibilização de RS de outros fluxos de resíduos, nomeadamente, REEE, óleos alimentares 

usados, pilhas, têxteis, RV não valorizados, entre outros; 

• Serviço gratuito ocasional de recolha domiciliária de monos a pedido do utilizador. 

No entanto, apesar dos esforços do MA na participação dos cidadãos nos temas relacionados com o 

ambiente e as suas possíveis melhorias, tem-se verificado muito difícil mudar os seus comportamentos 

no sentido de melhorar, tanto os processos existentes, como o ambiente e, consequentemente, o nível 
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de vida, muito devido ao facto de não haver incentivos/compensações, como por exemplo, parceria 

com empresas locais com oferta de passes sociais ou vales de desconto em lojas de comércio local, 

que motivem a população.  

 

3.2.2 Tipos de equipamentos e deposição de RSU 

Neste capítulo, recorreu-se ao software QGIS 2.8.3-Wien pelas razões que foram mencionadas 

anteriormente. 

É importante salientar 2 conceitos do regulamento de SGRUMA: ecoponto e deposição. O ecoponto é 

um conjunto de contentores que podem ser colocados na via pública, escolas ou outros espaços 

públicos que são destinados à RS de papel, vidro, embalagens de plástico e metal ou outros materiais 

para valorização (Edital n.º 262/2016 de 2016-03-21 do Diário da República, 2016). A deposição é o 

acondicionamento dos RU nos locais ou equipamentos previamente determinados pela EG para serem 

recolhidos (ERSAR, 2015a). 

Compete à EG definir o tipo de equipamento de deposição de RSU a utilizar e, no MA, existe uma 

variedade dos mesmos: contentores de superfície e contentores enterrados. Cada um tem de estar em 

conformidade com um conjunto de normas técnicas relativas às características do equipamento, 

condições de instalação e dimensionamento.  

Fatores como os que foram mencionados nos capítulos 2.1.3 e 2.1.4, influenciam a escolha dos tipos 

de deposição de resíduos. Os tipos de deposição podem ser classificados de acordo com o tipo de 

resíduos recolhidos e/ou com os equipamentos utilizados (Pires et al., 2011). A deposição pode ser 

indiferenciada, onde os resíduos são misturados no mesmo contentor ou seletiva, onde há separação 

de alguns componentes (Freitas, 2004). 

Segundo o regulamento de serviço de gestão de RU e de limpeza pública do MA  (Edital n.º 262/2016 

de 2016-03-21 do Diário da República, 2016), para efeitos de deposição de RESI, são disponibilizados 

contentores herméticos com capacidade entre 100 L e 1.100 L (Figura 22) e contentores enterrados 

com capacidade de 3 m3 e 5 m3 (Figura 23) que deverão ter: fundo muito reforçado; material em 

polietileno de alta densidade; fácil acesso da viatura de recolha; ser colocados de forma a permitir uma 

faixa livre de passeio com um mínimo de 1,20m; não devem ser instalados em ruas sem saída. Os 

ecopontos (Figura 24) têm capacidade de 2.500L, é privilegiada a localização junto dos equipamentos 

para deposição de RESI (Edital nº 292 de 2013-03-26 do Diário da República, 2013), competindo à EG 

definir qual o tipo de equipamento de deposição de RU. Para efeitos de deposição seletiva, são 

disponibilizados aos utilizadores os seguintes equipamentos: vidrões, embalões, papelões, pilhões, 

oleões (equipamentos destinados à recolha de óleos alimentares) e roupões (destinam-se à deposição 

de roupa e calçado). Qualquer outro recipiente utilizado pelos utilizadores, além dos normalizados 

adotados pela EG, é considerado tara perdida e é removido conjuntamente com os RU, sem prejuízo 

da responsabilidade contraordenacional. 
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Figura 22 - Contentor hermético de 1.100L 

 

 

Figura 23 - Contentores enterrados de 3 m3 

 

 

Figura 24 - Ecoponto com oleão anexado e 
contentor hermético de 1.100L 

 

A definição da localização e colocação dos equipamentos de deposição indiferenciada e seletiva de 

RSU compete à EG que, inclusive, deve assegurar a existência de equipamentos de deposição de RU 

indiferenciados a uma distância inferior a 100 metros do limite dos prédios em áreas urbanas, podendo 

essa distancia ser aumentada para 200 metros em APR (Edital n.º 262/2016 de 2016-03-21 do Diário 

da República, 2016). 

Na Figura 25, a azul estão representados os 241 ecopontos do MA colocados até ao final do ano 2015. 

No início de 2016 foram colocados mais 15 ecopontos, representados pela cor amarela, perfazendo 

um total de 256 ecopontos.  
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Figura 25 - Distribuição dos 241 ecopontos existentes no MA mais 15 colocados no final de 2016 (na ZI há 
70 ecopontos e não foi colocado nenhum dos 15) 

 

Relativamente aos contentores, o último levantamento efetuado foi no início de 2016 e registaram-se 

2.620 contentores de RSU, como mostra a Figura 26. 

 

Figura 26 - Distribuição dos 2620 contentores existentes no MA no ano 2016 e o limite correspondente à 

ZI que contém 917 contentores 
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3.2.3 Equipas, horários, viaturas e sistema de gestão de frota (SGF) 

A equipa da CMA possui 3 elementos podendo fazer também recolhas extra, incluindo a recolha de 

monos. Existem seis circuitos definidos e um alternativo, mas a CMA consegue modificá-los consoante 

os pedidos de recolhas específicas. Para tal, a CMA tem a viatura Toyota Duna 250 de caixa aberta, 

para facilitar a recolha.  

Contactada diretamente a empresa Recolte e através dos dados fornecidos pela mesma, apurou-se 

que a equipa é constituída por um total de 28 elementos divididos por três tarefas: a recolha (subdividida 

em RSU e Monstros/RV) com 24 trabalhadores, a lavagem com dois e a reparação e/ou manutenção 

de equipamento com dois. A recolha é sempre realizada por três elementos no total divididos entre um 

motorista e dois cantoneiros. 

Como é possível observar pela Tabela 3, os turnos dos diferentes tipos de serviços da Recolte no MA 

são de, aproximadamente, oito horas, sendo que, os serviços de recolha de RSU e monstros e a é 

efetuado em três turnos de, aproximadamente, oito horas cada (dois diurnos e um noturno). 

Tabela 3 - Horários praticados na prestação de serviços da Recolte no MA em 2017 

Tipo de serviço Horários praticados 

Recolha de RSU 06h00 às 13h40; 07h00 às 14h40; 13h00 às 20h40 

Recolha de Monstros 07h00 às 14h40; 13h00 às 20h40 

Lavagem, desinfeção e desodorização de 

contentores 
06h00 às 13h40; 07h00 às 14h40; 15h00 às 22h00 

Manutenção de contentores 07h00 às 14h40 

 

Para realizar as tarefas mencionadas na tabela anterior, a Recolte possui oito viaturas herméticas 

subcontratadas para RI com volumes de caixa diferentes: duas viaturas com volume de caixa de 20 m3 

e seis viaturas de 15 m3, conforme se mostra na Tabela 4. Estas têm abertura a toda a largura da 

traseira do veículo para carregamento dos contentores ou na parte superior para o carregamento dos 

ecopontos. A recolha de contentores de superfície realiza-se por seis das viaturas (sendo que uma 

delas é suplente e utilizada em caso de necessidade esporádica como avarias de outras viaturas ou 

recolhas pontuais), de contentores enterrados por uma viatura e a lavagem é efetuada por outro.  

No MA a recolha efetua-se por circuitos pré-definidos, com alguns critérios definidos pelos respetivos 

serviços e alguns aspetos específicos como a frequência mínima de recolha que permita salvaguardar 

a saúde pública, o ambiente e a qualidade de vida dos munícipes ou por solicitação prévia dos 

munícipes, através de contacto telefónico com a Recolte, como é o caso da recolha de monstros/RV 

existentes junto aos contentores. Conforme é possível verificar do Anexo O – Circuito de recolha nº1 

da Recolte até ao Anexo T – Circuito de recolha nº6 da Recolte, existem 6 circuitos pré-definidos de RI 

e cada um com rotas definidas para cada dia da semana (sábado incluído). Cada circuito tem alocado 

um motorista fixo e, nestes circuitos, as viaturas têm dois destinos possíveis: aterro do Cadaval e ET 
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da Ota (todos os circuitos que têm Ota como localidade pré-definida de recolha têm como destino a ET 

da Ota e os que não têm, seguem para o aterro do Cadaval). 

Tabela 4 - Frota utilizada pela Recolte no MA, características e circuitos associados 

Viatura Matrícula Características Circuito associado 

Scania P270 4x2 00-CF-57 15 m3 1 

Scania P94 GB 6x2x4 NA 

310 
80-12-PF 15 m3 2 

Scania P94 GB 4x2 NZ 260 43-74-PX 20 m3 3 

Volvo FM9-43 (4x2) L1EN1 

AIR 
15-06-ZF 15 m3 4 

Volvo FM 12-45 (6x4) 

L1RH1 
83-GT-61 

15 m3 e recolha traseira 

com grua 
5 

Renault HD 320.26 43 6*2*4 

BOM 
37-98-ZZ 20 m3 6 

Volvo FM 9-43 (4*2) L1EH1 

AIR 
85-51-ZA 15 m3 Monstros 

Volvo FM7-43 89-68-RQ 15 m3 Suplente 

 

Por último, há que referir que no MA, segundo a informação obtida através da Recolte, não existe 

nenhum SGF a ser utilizado. Apesar de a empresa utilizar softwares de SGF (como o ezWASTE e o 

ezFLEET), estes são apenas utilizados noutros municípios. As razões apontadas para a não utilização 

de um SGF no MA são o estado físico dos veículos utilizados para as atividades, a sua idade e as suas 

características funcionais. Segundo a Recolte, o objetivo é que, quando passarem a ser utilizados 

novas viaturas no MA, seja utilizado também no mesmo, um SGF. 

 

3.2.4 Quantificação e caracterização física da produção de RSU na ZI e no MA 

Neste capítulo serão analisados os dados relativos ao ano 2016 no que diz respeito à produção e 

caracterização física de RSU na ZI. Para tal, foi contactada a Recolte no sentido de obter os dados 

mencionados, no entanto, pela inexistência de dados relativos à caracterização física dos RI 

produzidos, não foi possível obter esta informação. Relativamente aos dados de RS, os dados foram 

fornecidos pela CMA e foram analisados apenas os de 2016, como mencionado anteriormente, 

conforme consta na Tabela 5.  

No que diz respeito às quantidades de RSU produzidas no MA, através do engenheiro João Chambel 

(Recolte), foram cedidos os dados de recolha de RSU indiferenciados efetuada diariamente no MA, 

excetuando domingos, por cada viatura através dos 6 circuitos mencionados no capítulo 3.2.3 para o 

mês de agosto do ano 2017. Segundo o mesmo, o padrão de produção deste mês é coerente e está 

de acordo com os padrões de produção dos restantes meses do ano no MA. Os circuitos de recolha 
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que incorporam a ZI cobrem uma área muito superior à mesma, pois abrangem outras áreas/freguesias. 

Por isso e com o auxílio do engenheiro João Chambel, foi necessário ajustar os valores cedidos para 

a ZI, resultando que, os RSU indiferenciados produzidos nesta, correspondem a um intervalo entre 

25%-30% do total dos RSU indiferenciados produzidos no MA. Assim, optou-se por utilizar o valor de 

25% como o valor de referência em alguns cálculos, pelo facto de que, a percentagem de habitantes 

na ZI relativamente ao MA é de, 25% (10.821 na ZI para 43.267 no MA). Os resultados são 

apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Dados indicativos de produção de RSU na ZI no ano 2016 

Tipo de resíduos 

Quantidade 

recolhida 

(kg/ano) 

Capitação 

anual 

(kg/hab.ano) 

Capitação 

diária 

(kg/hab.dia) 

Peso médio 

diário (kg/dia) 

Indiferenciados 3.940.875 364,19 0,998 10.796,9 

Papel/cartão 54.417 5,03 0,014 149,1 

Plástico/metal/embalagens 35.822 3,31 0,009 98,1 

Vidro 42.593 3,94 0,011 116,7 

Total resíduos separáveis 132.832 12,28 0,034 364 

 

A capitação anual obteve-se através da divisão entre a quantidade anual recolhida e o número de 

habitantes na ZI (10.821). O peso médio diário obteve-se pela divisão entre a quantidade anual 

recolhida na ZI e 365 dias. De forma análoga, determinou-se a capitação diária, sendo esta determinada 

pela divisão da quantidade anual recolhida pelo número de habitantes e por 365 dias. 

Posto isto, é possível verificar através da Figura 27, que a esmagadora percentagem de RSU recolhidos 

é da tipologia indiferenciados, com 96,74%. 
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Figura 27 - Dados indicativos da percentagem de RSU recolhidos na ZI no ano 2016, segundo a sua 
tipologia 

 

3.2.5 Atual estrutura tarifária 

No âmbito do projeto e sendo o objetivo a implementação de tarifários PAYT para recuperação dos 

custos e incentivo à menor produção de resíduos é importante perceber a estrutura tarifária do MA. 

O capítulo VI do Regulamento de Serviço de Gestão de RU e de Limpeza Pública do MA 

(RSGRULPMA) define as bases da estrutura tarifária para o MA (Edital n.º 262/2016 de 2016-03-21 do 

Diário da República, 2016).  

No regulamento acima mencionado, as tarifas do serviço de gestão de RU são aplicadas aos UF a 

quem sejam prestados os respetivos serviços e são classificados como UD e UND. Para estes, como 

consta do artigo 57.º, a quantidade de RU objeto de recolha é estimada a partir do consumo de água, 

ou seja, indexada ao consumo de água, sendo este o único indicador de correlação estatística 

associado à produção de resíduos. 

O tarifário aplicado no MA no ano 2014 foi igualmente aplicado em 2015 sendo que, os de 2016 e 2017, 

já sofreram alterações significativas onde todos os valores são diferentes (Tabela 6). A TF é única por 

consumidor, cobrada por contador, em função do intervalo temporal objeto de faturação, expressa em 

euros por cada 30 dias (€/30 dias) e serve para cobrir os CF da operação e disponibilidade do serviço 

no MA, a TV está indexada ao volume de água consumido, em função da quantidade de resíduos 

recolhidos durante o período objeto de faturação, expressa em euros por metro cúbico (€/m3) e a TGR 

corresponde à repercussão do encargo suportado pela EG. 

Em 2010 foi aprovado o regime geral da gestão de resíduos e criou esta TGR, como é refletido na 

Tabela 6, incidente sobre as EG de sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos, individuais 

e coletivos, de centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos, de 

instalações de incineração e de aterros (Portaria n.º 72/2010 de 2010/02/04 do Diário da República n.º 

96,74

1,34
0,88 1,05

Indiferenciados Papel/Cartão Plástico/Metal Vidro
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24, 2010). Refere-se ainda que o pagamento de uma TGR visa compensar os custos administrativos 

de acompanhamento das respetivas atividades e estimular o cumprimento dos objetivos nacionais em 

matéria de gestão de resíduos. 

Estes 3 tipos de tarifas mencionadas englobam a prestação dos serviços de instalação, manutenção, 

substituição e lavagem de equipamentos de deposição, RI de RU e de deposição e RS dos fluxos 

específicos de resíduos, na componente não assegurada pelas EG dos sistemas integrados de gestão 

desses mesmos fluxos, recolha, transporte e tratamento de RU, recolha e encaminhamento de resíduos 

volumosos e de RV provenientes de habitações na malha urbana, quando inferiores aos limites 

previstos para RU no MA. 

 

Tabela 6 - Tarifário do serviço de gestão de resíduos do MA de 2013 a 2017 (ERSAR, 2017) 

Encargos 
tarifários 

Tipo de 
Utilizador 

Unidade 
Valor 
tarifa 
2013 

Valor 
tarifa 
2014 

Valor 
tarifa 
2015 

Valor 
tarifa 
2016 

Valor 
tarifa 
2017 

IVA (%)8 

Componente 
Fixa 

UD 
€/30dias 

1,0000 1,0041 1,0041 1,3264 1,1678 

Isento 
UND 1,5000 1,5062 1,5062 1,6580 1,4598 

Componente 
Variável9 

UD 

€/m3 

0,1822 0,2833 0,2833 0,5146 0,4446 

UND 0,3733 0,4752 0,4752 0,6433 0,5557 

TGR UF - 0,0077 0,0427 6 

 

Pelos dados da Tabela 6, é possível verificar que os valores das TF para UD e UND aumentaram 

ligeiramente de 2013 para 2014 e foram iguais em 2014 e 2015. De 2015 para 2016 aumentaram, 

aproximadamente, 24,3% e diminuíram 13,6% de 2016 para 2017 para os UD, já para os UND o 

aumento foi de 9,2% de 2015 para 2016 e a redução foi também de 13,6% de 2016 para 2017. 

Relativamente à TV para UD e UND, registaram-se dois aumentos de 2013 a 2016 (em 2014 e 2015 

os valores foram iguais), alguns na ordem dos 35% e 25% sendo 2016, o ano com os valores mais 

elevados. Para os UD, a TV teve um aumento de, aproximadamente, 25,7% de 2015 para 2016 e a 

redução foi de 15,7% de 2016 para 2017, enquanto para os UND o aumento foi de 26,1% de 2015 para 

2016 e a redução de, igualmente, 15,7% de 2016 para 2017. As variações verificadas e mencionadas 

têm o intuito de tornar o serviço de gestão de resíduos autossustentável, conforme refere o documento 

tornado público relativo ao tarifário do serviço de RSU a aplicar no ano 2017. 

Depois desta análise, é possível afirmar que, tanto os aumentos como as reduções destes valores 

mencionados, foram bastante significativos uma vez que, por exemplo, para um consumidor de 10 m3 

de água, os valores dos encargos totais domésticos mensais dos UD para os anos 2014/2015, 2016 e 

2017 são de, aproximadamente e respetivamente, 3,84 €, 6,55 € e 6,04 € e para os UND são de 6,26 

                                                      
8 Isento nos termos do disposto nº 2 do artigo 2º do CIVA 
9 Tarifas indexadas ao consumo de água 
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€, 8,17 € e 7,44 €. Estes aumentos das tarifas do serviço de gestão de resíduos no MA devem-se a 

imposições da ERSAR para o ano 2016. 

No contexto do MA existe a hipótese dos UD poderem beneficiar de tarifários especiais: tarifários 

sociais - aplicados a famílias carenciadas cujo agregado familiar evidencie um rendimento bruto para 

efeitos de IRS inferior a 1,5 vezes o valor anual de retribuição mínima mensal garantida e tarifários 

familiares - para famílias cujo agregado familiar seja composto por três ou mais filhos dependentes 

(Edital nº 292 de 2013-03-26 do Diário da República, 2013). Na Tabela 7 são apresentados os dois 

tipos de tarifários especiais utilizados no MA. 

 

Tabela 7 - Atual tarifário especial do serviço de gestão de resíduos do MA (Edital nº 292 de 2013-03-26 do 

Diário da República, 2013) 

Tipo de tarifário 
Tipo de 

tarifa 

Tipo de 

Utilizador 
Valor da tarifa IVA 

Social (famílias 

carenciadas) 

TF 

UD 

Isento 

Isento 

TV Redução de 50% na tarifa de RSU 

Familiar (famílias 

numerosas) 

TF Isento 

TV 
Redução de 10% na tarifa de RSU por 

descendente além do 2º filho 

 

O MA prevê ainda a possibilidade de isenções e/ou reduções de tarifas de RU para os seguintes casos: 

• Autarquias locais e organizações não-governamentais (ONG) – isenção; 

• Associações que se encontrem registadas no Registo de Associações do Concelho de 

Alenquer (RACA) – estão isentas do pagamento das tarifas de RU; 

• Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) - redução de 50% da TV de RU; 

• Proprietários de espaços destinados exclusivamente a fins agrícolas, pecuários ou avícolas - 

isenção do pagamento das tarifas, por prova anual da atividade através da apresentação anual 

à CMA em outubro, de requerimento específico (Anexo H – Requerimento para isenção do 

pagamento de tarifas de RSU para proprietários de espaços destinados exclusivamente a fins 

agrícolas, pecuários e avícolas (CMA, 2013)); 

• A CMA, a requerimento justificado dos requerentes, de acordo com modelo anexo, (Anexo I – 

Requerimento para redução ou isenção da tarifa de RSU para instituições sem fins lucrativos 

que prossigam atividades de interesse público municipal (CMA, 2013)) pode ainda decidir a 

redução ou isenção da tarifa de RSU das instituições sem fins lucrativos que sigam atividades 

de interesse público municipal, sobretudo, na área da solidariedade. 
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Ainda no RSGRUPLMA (Edital n.º 262/2016 de 2016-03-21 do Diário da República, 2016), o artigo 61.º 

(Periodicidade e requisitos de faturação) refere que “o serviço de gestão de resíduos é faturado 

conjuntamente com o serviço de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, sendo a 

periodicidade das faturas mensal, podendo ser bimestral, desde que corresponda a uma opção do 

utilizador, por ser por este considerada mais favorável e conveniente”. As faturas emitidas para os UF 

são detalhadas, incluindo a decomposição dos componentes de custo que incorporam o serviço de 

gestão de resíduos prestado aos mesmos, detalhando os serviços prestados e as respetivas tarifas 

cobradas (TF e TV), bem como as taxas legalmente exigíveis (TGR e eventuais serviços auxiliares). 

Para os devidos efeitos foi celebrado entre o MA e a concessionária AdA, em abril de 2013, um 

“Protocolo de Colaboração” através do qual foram dados à AdA poderes de representação para em 

nome do MA proceder: 

• À celebração do contrato de serviço de gestão de RU; 

• À cobrança das tarifas do serviço de gestão de RU; 

• À cobrança de eventuais dívidas relacionadas com a tarifa do serviço de gestão de RU. 

Em Portugal, os tarifários existentes não permitem às autarquias a recuperação integral dos custos 

decorrentes do sistema de gestão de RSU, uma vez que na maior parte dos municípios o sistema 

implementado não tem qualquer correspondência com a quantidade de resíduos produzida (Fernandes, 

2010). 

Relativamente aos dados das Tabela 8 e Tabela 9, é possível verificar que, para praticamente todos os 

tipos de utilizadores houve aumentos desde 2012 a 2016. Estes aumentos relativamente constantes 

ao longo dos anos devem-se ao facto de o MA, assim como os restantes municípios portugueses, ter 

dificuldade na recuperação integral dos custos, como foi dito anteriormente, aumentando deste modo, 

as tarifas a cobrar aos utilizadores. 

Tabela 8 – Tarifário fixo do serviço de abastecimento de água no MA (ERSAR, 2017)  

Tipo de 
utilizador 

Escalões da TF 
Valor 2012 

(€/mês) 
Valor 2013 

(€/mês) 
Valor 2014 

(€/mês) 

Valor 
2015 

(€/mês) 

Valor 
2016 

(€/mês) 

UD 
UD com calibre > 25mm 

aplica-se a tarifa fixa prevista 
para UND 

5,8103 5,8957 5,8375 5,8375 5,8542 

UND 

1º escalão: até 20mm 5,9351 6,0224 5,9628 5,9628 5,9798 

2º escalão: > a 20mm e até 
30mm 

7,0142 7,1173 7,047 7,047 7,0671 

3º escalão: > a 30mm e até 
50mm 

26,9776 27,3743 27,1037 27,1037 27,181 

4º escalão: > a 50mm e até 
100mm 

53,9551 54,7485 54,2073 54,2073 54,362 

5º escalão: > a 100mm 97,1192 98,5474 97,5731 97,5731 97,8515 

Familiar e 
social 

-  - - - - 
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Tabela 9 - Tarifário variável do serviço de abastecimento de água no MA (ERSAR, 2017) 

Tipo de 
utilizador 

Escalões da TV 
Valor 2012 
(€/m3/mês) 

Valor 2013 
(€/m3/mês) 

Valor 2014 
(€/m3/mês) 

Valor 2015 
(€/m3/mês) 

Valor 2016 
(€/m3/mês) 

UD 

1º escalão: 0 a 5 
m3/mês 

 0,6261 0,6353 0,6290 0,6290 0,6308  

2º escalão: 6 a 15 
m3/mês 

 1,2380 1,2562 1,2438 1,2438  1,2473 

3º escalão: 16 a 25 
m3/mês 

2,0050  2,035 2,0149 2,0149 2,0206  

4º escalão: mais de 
25 m3/mês 

 3,1458 3,1921 3,1605 3,1605 3,1695  

UND Escalão único  2,0055 2,035 2,0149 2,0149 2,0206  

Utilizadores 
com tarifa 

social 

1º escalão: 0 a 5 
m3/mês 

  - - - -  - 

2º escalão: 6 a 15 
m3/mês 

 0,6261 0,6353 0,629 0,629 0,6308  

3º escalão: 16 a 25 
m3/mês 

 2,0055 2,035 2,0149 2,0149  2,0206 

4º escalão: mais de 
25 m3/mês 

 3,1458 3,1921 3,1605 3,1605  3,1695 

Utilizadores 
com tarifa 

familiar 

Alargamento dos 
escalões de 3 m3 por 

cada descendente 
além do 2º filho 

 -  -   -   -  -  

Autarquia Escalão único  1,2380 1,2562 1,2438 1,2438  1,2473 

 

É possível afirmar que, pelo tarifário em vigor, não existe incentivo à redução e minimização da 

produção de resíduos, não diferencia os utilizadores em função do grau de separação que façam e a 

TV utilizada não valoriza a RS. Esta é uma área que necessitará de melhorias e o sistema PAYT torna-

se um projeto alternativo que poderá potenciar o consumo mais sustentável, cobrando ao utilizador 

apenas o custo associado aos resíduos que produz e evitando a indexação ao consumo de água (Silva 

et al., 2012).  

 

3.2.6 Análise de preços, quantidades, custos e receitas do SMGRSU do MA 

No âmbito da dissertação tornou-se necessária uma análise dos dados alusivos aos preços/tarifas 

praticados pelas diferentes entidades, as quantidades de RSU envolvidas, os CF e CV associados aos 

diversos serviços das respetivas entidades e os proveitos que, no MA, são provenientes das receitas 

tarifárias aplicadas aos UF. Relativamente aos resultados dos CF, consideraram-se os custos 

operacionais (incluindo viaturas, seguros, combustíveis), custos com pessoal, custos administrativos 

(instalações, seguros, conservação dos edifícios, equipamento administrativo e informático), custos 

financeiros decorrentes das prestações de serviços e custos dos consumíveis (economato, vestuário, 

material diverso). No que diz respeito aos CV, consideraram-se os custos do fornecimento de serviços 

externos, designadamente o de recolha de RSU adjudicado à Recolte e o de tratamento e valorização 

de RSU, adjudicado à Valorsul. 
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Assim, na Tabela 10 apresentam-se os preços dos serviços de recolha e transporte de RSU, 

distribuição, manutenção, lavagem, desinfeção e desodorização de contentores pela Recolte e na 

Tabela 11 os preços dos serviços de receção, tratamento e valorização de RSU indiferenciados 

cobrados pela Valorsul. 

Pela Tabela 10, é possível verificar que desde dezembro de 1998 até à atualização tarifária de 

dezembro de 2014, houve um aumento significativo dos valores em todos os serviços prestados pela 

Recolte de, aproximadamente, 40%. Este considerável aumento deveu-se à atualização por via dos 

índices de revisão de preços em dezembro de 2014, à inovação tecnológica no setor, aumento global 

dos preços dos produtos, desenvolvimento económico e aumento da população, tornando todo o 

processo mais complexo e sendo necessários outros investimentos para responder às adversidades. 

Contudo, em junho de 2016, de acordo com os últimos índices de revisão de preços publicados (Aviso 

n.º 6876/2017 de 2017/06/21 do Diário da República, 2017), foi feita uma nova atualização dos preços 

de serviço da Recolte que se estendem para o ano 2017, onde se registaram aumentos na ordem dos 

2,5%. 

Tabela 10 - Preços da prestação de serviços da Recolte 

Designação 
Valor s/IVA 

(dez. 1998) 

Valor s/IVA 

(dez. 2014 e 

dez. 2015)10 

Valor c/IVA11 

(dez. 2014 e 

dez. 2015) 

Valor s/IVA 

(junho 2016 

e 2017) 

Valor c/IVA11 

(junho 2016 e 

2017) 

Recolha e transporte 

de RSU 
25,11 €/t 41,71 €/t 44,22 €/t 42,79 €/t 45,36 €/t 

Recolha e transporte 

de RE 
37,67 €/t 62,58 €/t 66,34 €/t 64,20 €/t 68,05 €/t 

Preço por Km 

suplementar 
0,105 €/t.km 0,174 €/t.km 0,185 €/t.km 0,179 €/t.km 0,190 €/t.km 

Fornecimento e 

colocação - 

Contentores 240 L 

37,41 €/unid 62,15 €/unid 76,44 €/unid 63,76 €/unid 78,42 €/unid 

Fornecimento e 

colocação - 

Contentores 800 L 

117,22 €/unid 194,73 €/unid 239,52 €/unid 
199,78 

€/unid 
245,73 €/unid 

Fornecimento e 

colocação - 

Contentores 1.000 L 

150,63 €/unid 250,24 €/unid 307,79 €/unid 
256,72 

€/unid 
315,76 €/unid 

                                                      
10 Atualizado nos termos da fórmula de revisão de preços contratual e de acordo com os últimos índices de revisão de preços 
(dezembro de 2014) publicados pelo aviso n.º 5586/2015 - Diário da República n.º 99/2015, Série II de 2015-05-22 DRE. 2015. 
Diário da República, 2.ª série — N.º 99 — 22 de maio de 2015, Diário da República: Diário da República.; 
11 Taxa de IVA aplicada na recolha e transporte de RSU, de resíduos especiais (RE) ou quilómetros suplementares é de 6% e a 

taxa de IVA aplicada no fornecimento de contentores é de 23%. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67282424/details/normal?q=aviso+n.%C2%BA%205586%2F2015
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Há que referir que os preços por quilómetro suplementar que são realizados pelos camiões de recolha 

e transporte quando, por exemplo, uma das ET se encontra encerrada estão relacionados com os 

preços de recolha e transporte de RSU e RE por parte da Recolte.  

Pela Tabela 11 verifica-se que, para cada ano analisado (2015, 2016 e 2017), o preço cobrado pela 

Valorsul, independentemente do tipo de RU do processo de receção, tratamento e valorização, é igual.  

 

Tabela 11 - Preços da prestação de serviços da Valorsul (Valorsul, 2017) 

Designação 

Valor s/IVA (€/ton) Valor c/IVA12 (€/ton) 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Receção, tratamento e 

valorização de RSU 

municipal 

20,13 19,44 19,44 15,78 21,34 20,61 20,61 16,73 

Receção, tratamento e 

valorização de Monstros 

municipal 

20,13 19,44 19,44 15,78 21,34 20,61 20,61 16,73 

Receção, tratamento e 

valorização de RUB 

municipal 

20,13 19,44 19,44 15,78 21,34 20,61 20,61 16,73 

Taxa de Gestão de 

Resíduos 

(TGR) municipal 

- 5,50 6,60 3,277 - 5,83 7,00 3,473 

 

É de salientar o facto das tarifas aprovadas pela ERSAR terem sido superiores em 2014 em relação a 

2015 e 2016 (anos em que se fixaram valores iguais), com valores sem IVA de 20,13 €/ton e 19,44 €/t, 

respetivamente, ou seja, uma variação de -3,4%, resultante do processo de análise das propostas de 

orçamento e projeto tarifário apresentados pelas empresas concessionárias dos sistemas 

multimunicipais de gestão de resíduos (ERSAR, 2015b). 

No que concerne à TGR Municipal, que deve ser objeto de aumento gradual (como em 2015 e 2016 

com 5,50 €/ton e 6,60 €/ton, respetivamente) e o valor previsto para o ano 2017 corresponderia a 7,70 

€/ton acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a Valorsul cobra no ano de 2017 o valor referente a TGR 

municipal de 3,277 €/ton, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Com o intuito de perceber a evolução das quantidades de RSU e RE produzidos, recolhidos, tratados 

e depositados no MA e os respetivos custos foram analisados os dados do ano 2011 a 2016. A recolha 

                                                      
12 Taxa de IVA aplicada de 6% 
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de dados como estes e as suas análises constituem um enorme desafio para qualquer município, na 

medida em que possibilitam estimar tendências para o futuro e gerir mais eficientemente os RU. 

Na prática, o somatório de RU recolhidos e transportados pela Recolte e os recolhidos e transportados 

pela CMA e/ou Juntas de Freguesia (JF) deve ser quase igual ao somatório de RU recebidos, tratados 

e valorizados pela Valorsul, mas deverão existir diferenças residuais pois estas entidades, por vezes, 

transportam quantidades de RE, como “monstros”, que a Valorslul aquando da receção e/ou triagem 

pode considerar como valorizáveis. Assim, a Valorsul não fatura ao MA essas quantidades de resíduos 

valorizáveis, sem prejuízos igualmente para a Recolte, que efetivamente os recolheu e transportou. 

O somatório das quantidades de RESI e sujeitos a faturação pela Valorsul, recolhidos e transportados 

pela CMA e/ou JF resultam diretamente dos talões de pesagem efetivas apresentados pela Valorsul.  

Relativamente à recolha e transporte de RU pela Recolte, na Figura 28 verifica-se que as quantidades 

de RSU e RE diminuiram desde o ano 2011 até 2015 com uma variação de aproximadamente 14%, 

visto que, o total de toneladas de RSU e RE em 2011 era 18.240,14, em 2015 era 15.683,06 e em 2016 

este valor registou um aumento praticamente insignificante de 0,5% com 15.763,50 toneladas. As 

causas por detrás desta diminuição de produção até 2015 e do pequeno aumento em 2016 são, 

possivelmente, conjunturais e não propriamente estruturais visto que, pouco ou nada na estrutura do 

setor dos resíduos no MA mudou neste anos. 

 

Figura 28 - Quantidades em toneladas do serviço prestado pela Recolte à CMA de recolha e transporte de 
RSU e RE 

 

Como era expectável, os custos associados a este serviço anteriormente mencionado prestado pela 

Recolte à CMA, seguiram o mesmo padrão de variação (Figura 29), ou seja, os custos diminuiram 

desde o ano 2011 até 2015 com uma variação semelhante de 14%, com o ano 2011 a registar um valor 
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de 488.140,43 € e o ano 2015 um valor de 418.962,66 €. Já em 2016, o valor aumentou de uma forma 

muito ligeiramente (0,2%) para 420.009,53 €. 

A revisão de preços é outra das componentes variáveis dos custos dos serviços prestados pela Recolte 

à CMA (Figura 29) e a variação, neste caso, oscilou entre os 20% e 30%. 

O cálculo da revisão de preços baseia-se nos índices de revisão de preços mencionados no início deste 

capítulo 3.2.6 e na fórmula ilustrada abaixo (Decreto-Lei n.º 248-A/86 de 1986-10-16 do Diário da 

República n.º 239/1986, 1986): 

𝐶𝑡 = 0,50
𝑆𝑡

𝑆𝑜
+ 0,10

𝐶𝑎𝑡

𝐶𝑎𝑜
+ 0,25

𝐺𝑡

𝐺𝑜
+ 0,15   (1) 

Nesta equação 1 e como explica o artigo acima mencionado, pretende-se calcular o coeficiente de 

atualização a aplicar diretamente ao montante sujeito a revisão (Ct), assumindo-se So como o índice 

ponderado dos salários relativos ao mês anterior ao da data limite fixado para a entrega de propostas, 

St como o mesmo índice ponderado, mas relativo ao mês a que respeita a situação de prestação de 

serviços, Cao o índice do custo da chapa de aço macio relativo ao mês anterior ao da data limite fixado 

para a entrega de propostas, Cat como o mesmo índice, mas relativo ao mês a que respeita a situação 

de prestação de serviços, Go o índice do custo do gasóleo relativo ao mês anterior ao da data limite 

fixado para a entrega de propostas e Gt sendo o mesmo índice, mas relativo ao mês a que respeita a 

situação de prestação de serviços. 

 

Figura 29 - Custos com IVA do serviço prestado pela Recolte à CMA de recolha e transporte de RSU e RE 

 

Quanto aos serviços prestado pela Recolte à CMA, há ainda que os custos anuais do servico de recolha 

e transporte de RSU e RE suplementar para a estação de tratamento que, em determinados meses do 

ano pode até nem existir, caso não haja essa necessidade da CMA. Pela Figura 30 verifica-se que, de 

2011 até 2016, os valores têm oscilado bastante, com mínimo a ser registado em 2015 com 904,93 € 

e o máximo em 2013 com 11.656,43 €. Este máximo mencionado no ano 2013 deveu-se, 
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principalmente, ao mês de Julho, o qual registou um valor de 7.819,72€ o que representa, 

aproximadamente, 67% do total registado nesse ano.  

No que diz respeito à revisão de preços deste serviço, acompanhou as oscilações mencionadas 

anteriormente registando-se, neste caso, variações entre 17% e 32%, como era expectável. 

 

Figura 30 - Custos com IVA do serviço prestado pela Recolte à CMA de recolha e transporte suplementar 
de RSU e RE 

 

Posto isto, foram analisados os custos totais com IVA de todos os serviços prestados pela Recolte à 

CMA, representados pela Figura 31. É notória uma diminuição progressiva desde 2011 até 2016 de, 

aproximadamente, 17,4% com o valor máximo de 861.648,39 € em 2011 e o mínimo de 711.676,15 € 

em 2016. Esta diminuição deve-se ao maior controlo da entidade reguladora, ao esforço acrescido 

colocado no planeamento e gestão dos RU, o que permite uma melhor organização do serviço de 

recolha e transporte e, consequentemente, da diminuiçao global dos custos. 
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Figura 31 – Custos totais com IVA de todos os serviços prestado pela Recolte à CMA 

 

Relativamente à CMA e JF, há que analisar as quantidades de resíduos recolhidos anualmente de 

indiferenciados e não valorizáveis (RSU, RE ou RUB), ou seja, faturados pela Valorsul. 

Pela Figura 32, é possível verificar a oscilações dos valores das quantidades de resíduos recolhidos 

pela CMA e JF e faturados pela Valorsul (RSU, RE/Monstros e RV/RUB). Estes valores diminuíram de 

2011 a 2013, variando cerca de 40% (de 46,58 para 27,90 toneladas), aumentaram em 2014 em 21,5% 

correspondentes a 35,36 toneladas, diminuíram 14% em 2015 com o valor de 30,58 toneladas e, por 

último, voltaram a aumentar em 2016 em 10% com o valor de 33,58 toneladas de resíduos. Estas 

oscilações evidenciadas mostram uma clara falta de perceção da população acerca da necessidade de 

redução de produção de RESI que, de 2011 até 2013 parecia estar a melhorar, mas que de 2013 até 

2016 voltou a registar valores menos positivos, sendo assim necessário arranjar métodos e soluções 

para alterar os hábitos e comportamentos dos consumidores/produtores de resíduos afim de reduzir os 

RESI e aumentar os resíduos diferenciados. 
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Figura 32 - Quantidades em toneladas da recolha pela CMA e JF de RSU faturados pela Valorsul 

 

Após análise das quantidades e custos das etapas de recolha e transporte pela Recolte e CMA/JF, 

torna-se necessário analisar as etapas seguintes do fluxo de gestão de resíduos assegurados pela 

Valorsul, que correspondem à RS nos ecopontos, triagem, valorização e eliminação dos resíduos 

resultantes desta atividade, assim como pela valorização e eliminação dos RESI (Edital n.º 262/2016 

de 2016-03-21 do Diário da República, 2016).  

Pela Figura 33, verifica-se que as quantidades de RSU, RE e RUB que sofreram tratamento e foram 

depositados pela Valorsul diminuiram gradualmente de 2011 até 2015 e aumentaram em 2016, algo 

que acompanha o padrão de produção de RU no MA. A diminuição foi de 14,1% de 2011 a 2015 com 

um total de toneladas de 18.292,34 e 15.708,12, respetivamente. Já o aumento de 2015 para 2016 foi 

de apenas 0,5%, para um valor de 15.794,36 toneladas, no entanto, é um objetivo do MA a diminuição 

deste valor para se poder começar a obter uma recuperação dos custos totais do MA. 

 

Figura 33 - Quantidades em toneladas das etapas de tratamento e deposição de RESI pela Valorsul 
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Relativamente aos custos associados às quantidades tratadas e depositadas, cobrados pela Valorsul 

à CMA, estão representados na Figura 34, onde é notória alguma oscilação. Inicialmente, registou-se 

uma diminuição gradual de 2011 até 2013 variando, aproximadamente, 15,3% com valores de 

500.032,94 € e 423.588,56 €, respetivamente. Todavia, o valor subiu ligeiramente em 2014, voltou a 

descer em 2015 para um valor abaixo do ano 2013 e, por último, registou novo aumento de 4,7%. 

Comparando a Figura 33 e Figura 34, é notário que os valores totais acompanharam as flutuações das 

quantidades, ou seja, nos anos em que houve menores quantidades, os valores totais com IVA eram 

também foram menores e quando subiam as quantidades, os valores totais com IVA aumentaram 

também. O decréscimo do valor total com IVA de 2014 para 2015 explica-se, para além da diminuição 

da quantidade, pela diminuição dos preços da prestação de serviços da Valorsul (Tabela 11). 

 

 

Figura 34 - Custos com IVA do serviço prestado pela Valorsul à CMA de tratamento e deposição 

 
 

No que diz respeito à RS no MA no ano 2016, como é possível verificar pela análise da Figura 35, foram 

recolhidas, aproximadamente, 143,78 toneladas de papel/cartão, 109,36 toneladas de plástico/metal e 

119,41 toneladas de vidro, perfazendo um total de 372,55 toneladas de materiais de RS.  
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Figura 35 - Quantidades em toneladas dos materiais de RS no MA no ano 2016 

 

Na Tabela 12, apresentam-se os CF e CV relativos ao SMGRU para a CMA entre os anos de 2014 e 

2016, onde se verifica uma clara diminuição dos custos ao longo dos três anos, algo positivo para o 

MA. Os CF diminuíram devido aos cortes nos custos com pessoal e administrativos, já os custos 

variáveis diminuíram devido ao esforço acrescido pelas entidades no planeamento e gestão, 

conseguindo-se uma melhor organização do serviço e, consequentemente, uma redução global dos 

custos para a CMA. 

Tabela 12 - Total de custos do SMGRU para a CMA 

Tipo de custos 2014 2015 2016 

CF 187.277,37 € 162.702,85 € 111.378,57 € 

CV  

(Recolte + Valorsul) 
1.168.004,63 € 1.153.793,15 € 1.147.638,43 € 

Total de custos 1.355.282,00 € 1.316.496,00 € 1.259.017,00 € 

 
A Tabela 13 apresenta as receitas do MA por via das tarifas aplicadas aos UF entre os anos 2014 e 

2016, onde é visível um aumento acentuado e positivo para o MA das mesmas de, aproximadamente, 

36,6%. As razões por detrás destes aumentos devem-se ao aumento das tarifas implementadas para 

ao longo dos anos, especialmente no ano 2016 onde se registaram os valores mais elevados e, 

também, devido a uma ligeira melhoria da consciencialização da população relativamente à 

componente ambiente no MA. 

Tabela 13 - Receitas das tarifas aplicadas aos UF de 2014 a 2016 para o MA 

Receitas 2014 2015 2016 

Receitas através das tarifas 736.628,00 € 989.717,00 € 1.162.471,00 € 
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Por último, pela Tabela 14 é possível verificar que, no SMGRSU do MA, os princípios da recuperação 

dos custos e do poluidor-pagador não estão longe de ser uma realidade visto que, no ano 2016, aa 

CMA conseguiu cobrir cerca de 92% da totalidade dos custos por via das tarifas aplicadas aos UF. 

 

Tabela 14 - Balanços dos custos e receitas do SMGRU entre 2014 e 2016 para o MA 

Balanço  2014 2015 2016 

Custo vs Receitas -618.654,00 € -326.779,00 € -96.546,00 € 

Percentagem de cobertura dos 

custos 
54,35 % 75,18 % 92,33 % 

 

3.2.7 Indicadores de qualidade 

O sistema de avaliação da qualidade dos serviços de gestão de RU prestados pelas EG representa um 

pilar do modelo de regulação da ERSAR. Pela complexidade deste setor, torna-se imprescindível 

recorrer a um sistema que permita avaliar o cumprimento dos objetivos do serviço. 

Para os anos 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 foram analisados os seguintes dados da CMA (ERSAR, 

2016b): 

• O perfil da EG que tem a CMA como entidade titular e a Valorsul a entidade do sistema em alta 

Tabela 15 – conjunto de aspetos que a caracteriza sumária e univocamente; 

• O perfil do sistema de gestão de RU da EG (Tabela 16) – principais características que 

descrevem o conjunto de infraestruturas e equipamentos de suporte ao serviço prestado; 

• Os indicadores de qualidade do serviço (Anexo J – Indicadores de Qualidade para o ano 2011 

(ERSAR, 2016b) ao Anexo N – Indicadores de Qualidade para o ano 2015 (ERSAR, 2016b)) - 

indicadores de desempenho (ID) que são medidas de avaliação quantitativas da eficiência ou 

eficácia de um elemento do serviço prestado pela EG, tipicamente expressos por rácios entre 

dados da EG. São uma visão parcial da realidade, não incorporando toda a sua complexidade 

sendo necessário analisá-los no seu conjunto, com conhecimento de causa e associados ao 

contexto em que se inserem (ERSAR et al., 2014). 

Tabela 15 - Perfil da EG 

Descrição 2011 2012 2013 2014 2015 

Alojamentos servidos (nº) 22356 22023 22023 22735 20060 

Volume de atividade (t/ano) 19401 17973 16927 16856 16703 

Volume de atividade reciclagem (t/ano) 1146 1075 964 982 997 
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Tabela 16 - Perfil do sistema de gestão de resíduos 

Descrição 2011 2012 2013 2014 2015 

Ecopontos (nº) 223 223 223 220 228 

Ecocentros e ET 1 1 1 1 1 

Viaturas afetadas à recolha 9 8 8 8 8 

Capacidade instalada de contentores (m3) 2046 2046 2046 2046 2005 

 

Da Tabela 15, os dados referentes ao volume de atividade (t/ano) e volume de atividade de reciclagem 

(t/ano) correspondem, para as entidades em baixa como a CMA, respetivamente, à quantidade total de 

RU recolhidos na área de intervenção da EG e à quantidade de RU recolhidos seletivamente para 

reciclagem (ERSAR et al., 2014). Nos primeiros dados, é notária uma diminuição dos valores ao longo 

dos anos sendo que, menos significativa nos últimos três, algo que, juntamente com a decréscimo de 

alojamentos servidos em 2015, demonstra poucos avanços neste campo dado que é necessária uma 

diminuição da produção de RU. Quanto aos segundos dados, verificou-se uma diminuição no volume 

de resíduos enviado para reciclagem, no entanto, verificaram-se aumentos constantes nos últimos três 

anos o que é positivo para o MA. 

Relativamente à Tabela 16, é de salientar o aumento do número total de contentores para o máximo 

até 2015 (228) tornando-se, assim, um sistema mais flexível e, em sentido oposto, a diminuição da 

capacidade instalada de contentores para o mínimo até 2015 (2005 m3), diminuindo os desperdícios 

monetários e de tempo despendidos na recolha e transporte desnecessários. 

Analisando os indicadores de qualidade presentes do Anexo J – Indicadores de Qualidade para o ano 

2011 (ERSAR, 2016b) ao Anexo N – Indicadores de Qualidade para o ano 2015 (ERSAR, 2016b), há 

que salientar que a avaliação da cobertura dos gastos totais da CMA foi ainda insatisfatória em 2015 

(75%), apesar de ter melhorado desde 2011, visto que se encontra abaixo do intervalo de valores de 

referência (entre 100% e 110%), valores que deverão subir com a introdução do sistema PAYT. A 

reciclagem de resíduos de embalagem continua, igualmente, com valores insatisfatórios em 2015 

(65%) e, apesar do seu aumento desde 2013 (60%), encontrando até abaixo do valor de 2011 (71%), 

valores esses que deverão também subir com o sistema PAYT. Relativamente à emissão de gases 

com efeito de estufa, 2015 foi o ano onde se registou o maior valor (17 kgCO2/t) continuando a estar 

fora dos parâmetros aceitáveis.  

No próximo capítulo será abordado o projeto de implementação do PAYT na ZI no MA fazendo-se, 

inicialmente, a caracterização do mesmo. 

 

3.3 Projeto de implementação do PAYT na ZI no MA 

A implementação de um sistema PAYT na ZI do MA tem por base o estudo de vários fatores para que 

possa ser corretamente definido e para que no final seja justo para todos. Como referem Batllevell et 
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al. (2008), é dependente do sistema de gestão de resíduos que, por sua vez, é dependente do sistema 

cultural, político e socioeconómico em que se insere. 

Neste capítulo irão descrever-se as alterações necessárias no SMGRSU do MA, os custos associados, 

e o cálculo da tarifa a aplicar com a implementação deste sistema. 

 

3.3.1 Caracterização do sistema PAYT a implementar 

Nos estudos efetuados por Bilitewski (2008a), Ferrão et al. (2011), Reichenbach (2008) e Karagiannidis 

et al. (2006), estes autores mostraram que, numa primeira fase da implementação de um sistema 

PAYT, é necessário identificar o modelo que melhor se adequa à ZI.  

A alternativa a implementar não deverá alterar substancialmente o atual SMGRSU. Pretende-se 

adaptar os meios já existentes ao novo sistema PAYT a implementar, não alterando, deste modo, o 

comportamento dos utilizadores drasticamente, algo que poderia causar muitos problemas. 

Paralelamente, esta adaptação deverá permitir a redução dos custos de implementação. Deverá 

também optar-se por um sistema eficaz operacionalmente e que, simultaneamente, penalize os 

utilizadores pelos resíduos que produzirem.  

Posto isto, a seguir mostram-se as vantagens e desvantagens de cada modelo exemplificado pela 

Figura 11, aplicado à ZI para RESI: 

Esquema de identificação por utilizador 

A identificação exata do produtor através de um dispositivo identificativo à entrada do contentor para o 

utilizador poder ter acesso ao mesmo, assim como o facto de se poder saber com mais exatidão o peso 

dos RESI colocados pelo utilizador previamente identificado, tornam-se as principais vantagens deste 

sistema que, assim, reduz também a probabilidade de violação do sistema. Contudo, relativamente à 

questão do volume, a desvantagem assenta no facto de o volume a colocar poder ser muito menor do 

que o volume máximo do contentor e, na questão da pesagem, assenta nos problemas de calibração. 

Dado que na ZI existe um elevado número de contentores herméticos e enterrados (917 no total) de 

RESI, quer os custos de implementação do sistema de identificação nos contentores já existentes, quer 

os custos de aquisição de contentores já com o sistema de identificação incorporado, seriam muito 

elevados para a CMA.  

Esquema de recetáculo individual 

O sistema baseado na pesagem assume-se como um dos métodos mais precisos no que diz respeito 

à quantificação dos RESI produzidos. Traz vantagens também no sentido de ser mais facilmente aceite 

e assimilado pelos utilizadores e de estimular a redução da produção dos mesmos. A quantidade de 

resíduos produzidos e a correspondente taxa a pagar é determinada com base no peso do recheio do 

contentor individual que é colocado para recolha. Para tal, seria necessária a implementação de um 
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sistema de pesagem em todos os contentores da ZI do MA ou realizar a pesagem dos mesmos no 

momento em que é efetuada a recolha. As desvantagens deste método recaem na imprecisão das 

pesagens dos resíduos dos utilizadores e na manutenção que é necessária relativamente a material e 

calibrações.  

No que diz respeito ao volume, os contentores têm volume conhecido e são reconhecidos através de 

um chip com a informação do seu titular. Este sistema permite que os utilizadores escolham o número 

de contentores que pretendem utilizar, assim como os respetivos tamanhos/volumes e coloquem o 

contentor para ser recolhido quantas vezes quiserem, com o intuito de aproveitarem completamente o 

volume desse mesmo contentor. As desvantagens deste método estão relacionadas com os custos 

operacionais e de logística mais elevados e, ainda, os custos de manutenção e implementação dos 

chips identificadores. 

Esquema de recetáculo de rotina/coletivo 

Este esquema é semelhante ao esquema individual anteriormente mencionado, contudo, neste, o 

veículo recolhe os contentores em dias previamente definidos (normalmente sempre nos mesmos dias 

da semana) e regista uma recolha para todos os contentores, mesmo que estejam vazios, algo que, 

poderá considerar-se ineficiente. O objetivo é incentivar os utilizadores a adquirirem um contentor de 

volume reduzido para que o utilizem na sua capacidade máxima e só paguem a quantidade que 

realmente produzem. As desvantagens deste método estão também relacionadas com os custos 

operacionais e de logística elevados, com possibilidade de existir alguma injustiça relativa à variedade 

dos agregados familiares e não incentivar a redução de produção de RESI pela possibilidade de 

anonimato aquando da sua colocação. 

Nos sistemas de compartimentos, segundo Reichenbach (2008), os utilizadores acedem ao contentor 

coletivo através de uma chave de acesso. Esta pode ser um cartão, uma pendrive desenvolvida para o 

efeito ou outro tipo de identificador. Os contentores podem ter um volume específico sendo cobrado 

por esse volume o número de vezes que lá forem depositar ou através de uma balança integrada, 

cobrando pelo peso dos RESI inseridos. À semelhança de outros métodos, este também requer custos 

elevados no que diz respeito à implementação dos dispositivos eletrónicos nos contentores e 

manutenção dos mesmos. 

Sistema pré-pago 

Os utilizadores pagam à priori a quantidade de RESI que querem colocar para recolha, comprando 

sacos específicos ou fitas identificadoras para tal. Os responsáveis pela recolha só recolhem resíduos 

devidamente identificados como já pagos. 

Relativamente à utilização do sistema pré-pago com aquisição de saco identificativo, com volume 

específico, o utilizador compra sacos com o volume que melhor se adaptem às suas necessidades, 

sendo o preço variável consoante o volume pretendido (PAYT, 2017a). Neste modelo as vantagens 

são claras no que diz respeito, nomeadamente, aos baixos custos de implementação, ser prático para 
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os utilizadores e CMA e não envolver necessidades significativas de alteração ao sistema de recolha. 

Contudo, a colocação de sacos não identificados nos contentores ou mesmo na via pública (algo que, 

neste caso, levanta temas como a higiene do MA), apresentam-se como as principais barreiras à 

implementação deste modelo. Uma possível solução para estas desvantagens poderá ser os 

cantoneiros não recolherem esses sacos hipoteticamente não identificados, recolhendo apenas os que 

estão corretamente identificados. Esta solução poderá, no entanto, gerar reclamações por parte de 

alguns utilizadores que fazem a correta deposição de resíduos e aumentará a probabilidade de afetação 

da limpeza pública do espaço devido à acumulação de sacos não recolhidos. 

A utilização de etiquetas/autocolantes poderá ser outra solução a implementar na ZI do MA. Nesta, os 

utilizadores compram estas etiquetas/autocolantes com logotipos personalizados de acordo com o tipo 

de resíduos que pretendem depositar, colocando-as nos sacos correspondentes (PAYT, 2017a). Este 

sistema é cobrado de forma idêntica ao método anteriormente mencionado de sacos pré-pagos, 

apresentando, inclusive, praticamente as mesmas vantagens e desvantagens. De realçar que, outra 

desvantagem poderá advir de a possibilidade dos utilizadores retirarem as etiquetas/autocolantes dos 

sacos de outros utilizadores e colocarem nos seus. 

Modelo híbrido 

Por último, neste modelo os utilizadores pagam uma TF ou mensal, que lhes permite depositar uma 

determinada quantidade de resíduos estipulada e, se o valor for ultrapassado, terão de pagar uma tarifa 

adicional que varia com a quantidade de resíduos excedentes (PAYT, 2017a). Neste modelo a 

vantagem é que os utilizadores que produzem muitos RSU sentem um incentivo para reduzir e, ao 

invés, os utilizadores que produzem poucos RSU não se sentem penalizados. 

Posto isto, depois de feita uma análise acerca das potenciais vantagens e desvantagens de cada 

modelo de implementação PAYT na ZI do MA, optou-se pelo sistema PAYT pré-pago com aquisição 

de sacos identificativos, com volume específico. Esta opção, teve por base o facto de o SMGRSU do 

MA não necessitar de sofrer alterações significativas e à sua adaptabilidade às habitações da ZI. No 

que diz respeito ao sistema de recolha e deposição, quer em termos de equipamentos de deposição 

de RSU, quer em termos de viaturas de recolha, irão utilizar-se os meios existentes para o efeito. Além 

disso, como refere Skumatz (2002), este sistema mencionado é dos que melhor se consegue adaptar 

a zonas constituídas por edifícios de habitação coletiva, com baixos custos de investimentos, a locais 

onde a recolha é feita PaP e, também, a meios mais rurais, como são algumas zonas da ZI do MA.  

Relativamente aos resíduos recicláveis, não será necessária taxação e a deposição continuará a ser 

efetuada da mesma forma pelos utilizadores da ZI do MA, uma vez que já têm à sua disposição os 

meios para a efetuarem (ecopontos distribuídos na ZI), podendo ser, em caso de necessidade, 

adaptadas as quantidades de ecopontos existentes na ZI.  

3.3.2 Estimativa da quantidade de RSU indiferenciados produzidos 

De acordo com o capítulo 2.2.4, onde são mencionadas as etapas cruciais para o cálculo da tarifa a 

adotar e, conforme referem Canterbury et al. (1999b) e Freitas (2013), na primeira é necessário fazer 
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uma estimativa da quantidade de RSU que vão ser produzidos no ano de implementação do tarifário. 

No entanto, visto que o presente ano já se encontra perto do fim para a implementação deste tarifário 

PAYT, optou-se por tornar o ano 2016 como o ano base e 2017 como o ano de implementação do 

tarifário. Esta decisão teve como objetivo reduzir a margem de erro associada às estimativas efetuadas 

e, teve por base, a falta de dados relativamente à produção de RSU no MA e na ZI para o presente 

ano. 

Para estimar a quantidade de RSU que serão produzidos na ZI do MA, utilizaram-se os dados relativos 

aos últimos dois anos, ou seja, 2015 e 2016, no entanto, estes dados são indicativos e não são 

rigorosos na medida em que não contemplam fatores relevantes, como as atitudes dos utilizadores. 

Posto isto, através da Figura 36, é possível verificar que a tendência da produção de RSU 

indiferenciados na ZI, apresenta um ténue aumento. 

 

Figura 36 - Estimativa de produção de RSU indiferenciados na ZI para o ano 2017, considerando aos 
dados relativos a 2015 e 2016 

 

Posto isto e, como mostram Skumatz (2002), Gonçalves (2010), Piirimäe et al. (2011) e Freitas (2013) 

nos seus estudos e projetos no âmbito da implementação de sistemas PAYT, estima-se que, com a 

sua implementação, no primeiro ano, haja uma redução de cerca de 15% da produção de RSU 

indiferenciados. Assim, através da Tabela 17, é possível perceber como é que a implementação do 

sistema PAYT afetará a produção de RSU indiferenciados na ZI do MA. 
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Tabela 17 - Estimativa da quantidade de RSU indiferenciados produzidos na ZI através da introdução do 
sistema PAYT 

Descrição 
Quantidade 

(kg/ano) 

Capitação 

anual 

(kg/hab.ano) 

Capitação 

diária 

(kg/hab.dia) 

Peso médio 

diário 

(kg/dia) 

Produção de RSU indiferenciados em 

2016 
3.940.875 364,19 0,998 10.796,9 

Estimativa de produção de RSU 

indiferenciados em 2017 
4.057.748 374,99 1,027 11.113,2 

Estimativa de produção de RSU 

indiferenciados com implementação 

do sistema PAYT (-15%) em 2017 

3.449.086 318,74 0,873 9.446,7 

 

A capitação anual obteve-se através da divisão entre a quantidade anual recolhida e o número de 

habitantes na ZI (10.821). O peso médio diário obteve-se pela divisão entre a quantidade anual 

recolhida na ZI e 365 dias. De forma análoga, determinou-se a capitação diária, sendo esta determinada 

pela divisão da quantidade anual recolhida pelo número de habitantes e por 365 dias. 

 

3.3.3 Estabelecer os tipos de serviços de gestão de RSU que se quer 

implementar 

As atividades em alta de recolha e transporte de RSU indiferenciados, assim como a distribuição, 

manutenção, lavagem, desinfeção e desodorização de contentores, continuarão a cargo da Recolte. 

Relativamente às atividades em alta de RS nos ecopontos, triagem, receção, valorização e tratamento 

e às de valorização e eliminação de resíduos indiferenciados (fornecidos pelo sistema em baixa), 

continuarão alocadas à Valorsul. No que diz respeito à CMA, continuará com as atividades em baixa 

de RI de RU, recolhendo, pontualmente, RSU, “monstros” e RUB, através de solicitação da população.  

Para que o novo sistema PAYT seja faturado de uma forma correta e coerente e, com o objetivo de se 

terem os dados relativos a esta faturação bem organizados e estruturados, irá ser necessário adaptar 

a base de dados existente. Este ajuste deverá incorporar a faturação da nova tarifa PAYT aplicada aos 

utilizadores do SMGRSU da ZI do MA. Esta base de dados deverá ser utilizada, posteriormente, para 

analisar os aspetos positivos e negativos inerentes à aplicação das tarifas PAYT e promover melhorias 

relativamente às tarifas ou mesmo a outros temas resultantes das mesmas. 

Por último, com a implementação deste sistema, será útil reforçar a fiscalização. Para tal e, dada a área 

considerável da ZI, este reforço será efetuado através de dois trabalhadores que ficarão encarregues 

de acompanhar a implementação do sistema PAYT nesta ZI. 
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3.3.4 Estimativa de custos do novo SMGRSU com o sistema PAYT 

No que diz respeito aos custos associados ao SMGRSU, apenas foram fornecidos e obtidos os dados 

dos CF totais e dos CV totais (custos com as atividades realizadas pela Recolte mais Valorsul). Este 

facto, dificultou a análise associada à implementação do sistema PAYT visto que, muitos dados foram 

obtidos por aproximações e/ou estimativas pela falta de detalhe dos mesmos no MA. 

Pelo facto de o ano em estudo ser o ano 2017, esta pode-se considerar uma previsão temporal 

reduzida, mas que, simultaneamente, diminui a margem de erro. Além disso, também pela escolha do 

sistema PAYT pré-pago com aquisição de sacos identificativos com volume específico não alterar 

significativamente o SMGRSU da ZI do MA, não é expectável que existam modificações muito 

consideráveis. Não deverão haver mudanças significativas quanto ao número de utilizadores do 

SMGRSU, custos extra com aquisição e manutenção de viaturas e equipamentos, visto que serão 

usados os existentes atualmente na ZI ou custos extra de combustível e seguros. No entanto, 

relativamente aos custos comuns, deverão ser adicionados os custos relativos ao reforço na 

fiscalização aquando da implementação do sistema PAYT na ZI, com a inclusão de dois trabalhadores, 

de aquisição dos sacos pré-pagos pelos utilizadores e das campanhas de sensibilização ambiental, 

com o intuito de consciencialização dos munícipes da importância das tarifas PAYT. 

Como foi mencionado no início da dissertação de mestrado, é necessário que seja feita uma gradual 

adaptação do tarifário já existente numa TF, enquanto se incorpora uma TV do tipo PAYT 

simultaneamente. A TF continuará a ser indexada à fatura da água. A mudança assenta na TV que 

será cobrada através da aquisição de sacos pré-pagos com volume específico consoante a 

necessidade do utilizador. Com isto, o custo da faturação/cobrança mantém-se igual no sistema PAYT 

para a CMA e, para o utilizador, o custo dependerá apenas de si próprio, isto é, quanto menos RSU 

indiferenciados produzir, menos pagará. 

No capítulo 3.2.4, foi indicado que o valor de 25% definido, seria aplicado em alguns casos pontuais ao 

longo da dissertação de mestrado. Relativamente às atividades de recolha e transporte de RSU 

indiferenciados (serviços prestados pela Recolte), na Tabela 18, apresentam-se os valores dos custos 

totais. O custo total destes serviços na ZI, em 2016, foi calculado com base na percentagem 

mencionada anteriormente. A estimativa do custo total dos mesmos serviços na ZI, para 2017, teve por 

base a redução de 15% mencionada e utilizada, igualmente, no capítulo 3.3.2, aquando da estimativa 

da produção de RSU indiferenciados na ZI para 2017. 

Esta estimativa efetuada, pelos dados da Tabela 10, parece ser coerente na medida em que, a nova 

atualização dos preços dos serviços da Recolte que se estendem para 2017, mostram aumentos na 

ordem de, apenas, 2,5%.  
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Tabela 18 - Custos da recolha e transporte de RSU indiferenciados na ZI em 2016 e estimativa de custos 
na ZI para 2017 

Descrição Valores totais (€) 

Custo total dos serviços da Recolte na ZI – 2016 177.919,04 

Estimativa do custo total dos serviços da Recolte na ZI - 2017 151.231,18 

 

Com base nos dados da Tabela 17, foram analisados os custos totais do serviço de tratamento e 

valorização de RSU indiferenciados, referentes a cada valor de quantidade obtido (Tabela 19). 

Tabela 19 - Valor total dos custos do serviço de tratamento e valorização de RSU indiferenciados na ZI 

com o sistema PAYT 

Ano 
Quantidade 

(ton/ano) 

Custo de tratamento e 

valorização (€/ton) 
TGR (€/ton) 

Custo total de tratamento e 

valorização (€) 

2016 3.940,875 20,61 7,00 108.807,56 

2017 

(estimativa) 
4.057,748 

16,73 

(valor fixado para 2017) 

3,473 

(valor fixado 

para 2017) 

81.978,68 

2017 

(estimativo 

com PAYT) 

3.449,086 
16,73 

(valor fixado para 2017) 

3,473 

(valor fixado 

para 2017) 

69.681,88 

 

Como é possível verificar através dos dados da tabela anterior, quer os valores do custo de tratamento 

e valorização, quer o valor da TGR (ver Tabela 11), baixaram significativamente. Mesmo com a 

estimativa de aumento da produção de RSU indiferenciados na ZI para 2017, o custo total do serviço 

de tratamento e valorização foi substancialmente mais baixo. Esta diminuição foi de, aproximadamente, 

24,7%. Com a estimativa de produção de RSU indiferenciados com o sistema PAYT, na qual o valor 

diminuiu 15%, o custo total do mesmo serviço ainda ficou mais baixo. Este decréscimo relativamente 

ao custo total para o ano 2016 na ZI foi de, aproximadamente, 36% e o custo por tonelada de 20,20 €. 

É importante salientar que, devido ao facto dos cálculos efetuados se basearem maioritariamente em 

estimativas, existe o risco associado dos resultados serem, por vezes, irrealistas. Fatores como os 

comportamentos da população, clima, aumento ou diminuição do poder económico dos habitantes e 

utilizadores do SMGRSU, poderão alterar a previsão de produção de RSU indiferenciados e, 

consequentemente, dos custos associados à sua gestão municipal. 

No que diz respeito aos CF e, devido à falta de dados mais detalhados, os CF totais na ZI, em 2016, 

foram calculados com a percentagem anteriormente utilizada para o cálculo dos custos das atividades 

de recolha e transporte de RSU indiferenciados na ZI, em 2016, como consta na (Tabela 20).  
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Na mesma tabela, constam os dados fornecidos/obtidos pela CMA relativos aos CF totais do MA para 

os anos 2014, 2015 e 2016. É possível perceber que os CF totais do MA, desde 2014 até 2016 

desceram, aproximadamente, 41%. Contudo, para a estimativa dos CF totais na ZI para 2017, colocou-

se o pior cenário, considerando-se que os mesmos estagnaram, contrariando a tendência de diminuição 

dos últimos 2 anos. Além disso, devido à implementação do sistema PAYT na ZI, foi necessário estimar 

os custos de alguns serviços inerentes à mesma e agrega-los ao valor anteriormente referido: 

➢ Dois assistentes operacionais – 557 €/mês/assistente (Edital n.º 1073/2014 de 2014/11/28 do 

Diário da República n.º 231, 2014) = 15.596 €/ano/2 assist.; 

➢ Campanhas de sensibilização telefónicas – 50 €/mês = 600 €/ano 

➢ Campanhas de sensibilização por folhetos/cartazes – 150 €/mês = 1.800 €/ano 

➢ Campanhas de sensibilização PaP – 150 €/mês = 1.800 €/ano 

➢ Sacos pré-pagos: 

o 30 L (0,02 €/unid.) – 191.620 sacos = 3.832,40 €/ano 

o 50 L (0,04 €/unid.) – 210.780 sacos = 8.431,20 €/ano 

o 100 L (0,08 €/unid.) – 28.745 sacos = 2.299,60 €/ano 

Para calcular o número de sacos que a CMA precisa de adquirir, utilizou-se o valor apresentado por 

Levy et al. (2006) no seu estudo, de 180 g/L para a densidade dos resíduos. Visto que a produção de 

RSU indiferenciados na ZI para 2017 foi estimada em 3.449.086 kg (Tabela 17), o correspondente em 

litros para o mesmo ano será de 19.161.588,89 L. Decidiu-se optar pela implementação de três tipos 

de sacos com capacidades de 30 L, 50 L e 100 L e, através dos resultados obtidos no primeiro ano de 

implementação do sistema PAYT no CHG, foi possível perceber que o saco mais utilizado é o de 50 L, 

seguido do saco de 30 L e, por último, o de 100 L. Assim, foram atribuídos pesos diferentes aos tipos 

de sacos em questão – 55% para os de 50 L, 30% para os de 30 L e 15% para os de 100 L.   

Tabela 20 – CF totais do MA entre 2014 e 2016, da ZI em 2016 e estimativa de CF totais na ZI para 2017 

Descrição Valor total (€) 

CF totais do MA – 2014 187.277,37 

CF totais do MA – 2015 162.702,85 

CF totais do MA – 2016 111.378,57 

CF totais na ZI – 2016 27.844,64 

Estimativa de CF na ZI - 2017 62.203,84 

 

Depois de efetuadas as estimativas dos custos com o novo SMGRSU na ZI em 2017, após 

implementação do sistema PAYT, resumiram-se os dados na Tabela 21, resultando num valor final 

anual de 283.116,90 €. Nesta tabela foram também colocados os custos relativos ao ano 2016 na ZI 

para se poder comparar mais facilmente os valores. 
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Tabela 21 – Custos na ZI do ano 2016 e custos estimados na ZI com implementação do sistema PAYT 
para 2017 

Descrição Valor total 2016 (€) 
Valor total 

estimado 2017(€) 

% dos custos para 

2017 

Custo do serviço de recolha e 

transporte 
177.919,04 151.231,18 53,42 

Custo do serviço de tratamento e 

valorização 
108.807,56 69.681,88 24,61 

CF 27.844,64 62.203,84 21,97 

TOTAL 314.571,24 283.116,90 100 

 

Como é possível verificar na tabela anterior, os custos totais estimados com a implementação do 

sistema PAYT na ZI diminuíram, aproximadamente, 10% relativamente aos custos do ano 2016. Apesar 

dos CF estimados para 2017 terem aumentado face a 2016 devido aos investimentos previstos 

inerentes à implementação do novo sistema PAYT, houve reduções substanciais nas duas 

componentes dos CV presentes na tabela. Estas reduções estão associadas à estimativa de diminuição 

de produção de RSU indiferenciados na ZI para 2017. 

 

3.3.5 Determinação das receitas provenientes do tarifário PAYT e da cobertura 

de custos pretendida 

Com a implementação deste sistema PAYT no SMGRSU da ZI, pretende-se que os custos existentes 

sejam cobertos na sua totalidade pelas receitas provenientes do novo tarifário PAYT. Assim, através 

dos resultados obtidos na Tabela 21, será necessário gerar uma receita anual de 283.116,90€, sendo 

este o valor a usar como referência na etapa seguinte da determinação das tarifas PAYT.   

 

3.3.6 Determinação da estrutura de tarifas PAYT 

Tanto no MA como na ZI, o tipo de tarifário usado é o composto. Conforme referido anteriormente no 

capítulo 2.1.6, é constituído por uma componente fixa, por utilizador e cobrada por contentor de água, 

cobrindo os CF associados (pessoal, investimentos, entre outros) e uma variável, diretamente 

relacionada com a água consumida. Aquando da implementação do sistema PAYT, a componente 

variável deixará de ser cobrada consoante a água consumida pelo utilizador para passar a ser cobrada 

pela quantidade de resíduos produzidos pelo mesmo, cobrindo os custos de recolha, transporte, 

tratamento e valorização. Sendo assim, a tarifa variável deverá ter um peso maior que a TF, com o 

intuito de promover/incentivar à diminuição da produção de RSU indiferenciados e aumento dos 

seletivos. 

É importante referir que as tarifas determinadas nesta fase têm um cariz provisório e/ou indicativo. 

Posteriormente, dependendo dos aspetos positivos e negativos que se forem obtendo e/ou observando 
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ao longo do tempo, quer em termos de receitas, custos ou comportamentos da população na ZI 

relativamente ao sistema implementado, poderão ser adaptadas e revistas, conforme seja necessário. 

Pela Tabela 21, é possível verificar que o valor dos CF estimados para o ano 2017, constitui apenas 

cerca de 22% do valor dos custos totais estimados, sendo os restantes 78% correspondentes aos CV. 

Sendo assim e, pelo facto de se pretender que a TV tenha uma maior importância no sistema, atribuiu-

se a esta 70% dos custos totais do sistema, sendo os 30% pertencentes à TF. Com estas percentagens 

pensa-se que se conseguirá o pretendido, cobrir os custos e incentivar a redução da produção de 

resíduos, pois o consumidor só irá pagar aquilo que realmente produz de RSU indiferenciados. 

Nas tabelas Tabela 22 e Tabela 23 apresentam-se, respetivamente, os dados e os cálculos relativos às TF 

e TV a implementar na ZI. Na  

 

Tabela 24 faz-se um resumo os valores finais obtidos. 

No que diz respeito ao cálculo da componente fixa a implementar, usaram-se os valores das TF 

instituídas para 2017 sem sistema PAYT para perceber se as mesmas cobriam o custo anual na ZI com 

os 30% estabelecidos, concluindo-se que não eram suficientes (Tabela 22). Assim, e com base na 

evolução das TF no MA presente na Tabela 6, decidiu-se fixar o valor abaixo dos valores praticados no 

ano 2016 (1,3264 para UD e 1,6580 para UND), valores suficientes para cobrir por completo os custos 

previstos. Considera-se que este aumento, de 0,1322 €/mês para UD e de 0,1402 €/mês para UND 

(1,59 €/ano e 3,6 €/ano, respetivamente), é razoável do ponto de vista de aceitação da população. 

Relativamente à componente variável, para obter o preço unitário dos 3 tipos de sacos selecionados, 

recorreu-se novamente ao valor da densidade de resíduos apresentado por Levy et al. (2006) no seu 

estudo. Converteu-se a produção de resíduos de kg/ano para L/ano e, multiplicando-se o valor dos 

custos variáveis (Tabela 21) pelo valor da capacidade dos diferentes sacos (30 L, 50 L e 100 L) e 

dividindo pelo valor da conversão anteriormente mencionada, foi possível encontrar o preço unitário de 

cada tipo de saco sendo que, o valor final, foi aumentado para cobrir os custos integralmente. 

Tabela 22 - Cálculos da TF do sistema PAYT a implementar na ZI (2017) 

Descrição dados e cálculos componente fixa Valores 

Percentagem do custo total anual na ZI 30 % 

Custo total anual na ZI (com 30%) 84.935,07 € 

Nº utilizadores do SMGRSU 

5.414 

UD 4.233 

UND 1.181 

TF definida para 2017 UD 
1,1678 €/mês 

14,01 €/ano 
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UND 
1,4598 €/mês 

17,52 €/ano 

TF com sistema PAYT 

UD 
1,30 €/mês 

15,6 €/ano 

UND 
1,60 €/mês 

19,2 €/ano 

Valor da receita anual pelas tarifas definidas para 2017 

sem PAYT 
79.995,45 € 

Valor da receita anual pelas tarifas PAYT para 2017 88.710 € 

 

 

Tabela 23 - Cálculos da TV do sistema PAYT a implementar na ZI (2017) 

Descrição dados e cálculos componente variável Valores 

Custo variável anual na ZI 220.913,06 € 

Percentagem do custo total anual na ZI 70 % 

Custo variável anual na ZI (com 70%) 198.181,83 € 

Densidade resíduos 180 g/L 

Estimativa produção RSU indiferenciados com PAYT 

3.449.086 kg/ano 

3.449.086.000 g/ano 

19.161.588,89 L/ano 

19.161,589 m3/ano 

Produção resíduos 0,873 kg/hab.dia 

Número médio de pessoas por alojamento 2 

Produção diária por utilizador 
1,746 kg/dia = 9,7 L/dia  

52,38 kg/mês = 291 L/mês 

Preço unitário dos sacos  

Saco 30L  0,45 €/saco 

Saco 50L 0,75 €/saco 

Saco 100L 1,50 €/saco 

Sacos necessários e custo associado 

30 L 10 sacos 4,5 € 

50 L 6 sacos 4,5 € 

100 L 3 sacos 4,5 € 
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Tabela 24 - Resumo dos valores das componentes fixa e variável do sistema PAYT a implementar na ZI 

Descrição das componentes Valores 

Componente Fixa 
UD 1,30 €/mês 

UND 1,60 €/mês 

Componente Variável 

Preço por saco de 30 L: 0,45 € 

Preço por saco de 50 L: 0,75 € 

Preço por saco de 100 L: 1,50 € 

 

Posto isto, é importante agora salientar a questão do tarifário especial do serviço de gestão de RSU. 

Atualmente, a EG já disponibiliza tarifários sociais que são aplicáveis a UD que se encontrem numa 

situação de carência económica comprovada pelo sistema de segurança social e a UND que sejam 

pessoas coletivas de declarada utilidade pública, como foi explicado no capítulo 3.2.5. Como tal, de 

forma a ir de encontro às necessidades deste segmento da população na ZI do MA, deverão ser 

adotadas as seguintes medidas: 

➢ Famílias numerosas e com baixos rendimentos sociais – desconto de 50% na tarifa PAYT com 

a declaração de IRS. Neste caso, a CMA deverá cobrir o valor descontado a estas famílias;  

➢ Idosos e restante população sem capacidades motoras – recolha dos resíduos diretamente nas 

suas casas, a solicitar pelos mesmos e apresentando o comprovativo nos serviços de ação 

social. Aqui, à semelhança do ponto anterior, a CMA também deverá cobrir estes custos; 

 

3.3.7 Avaliação/balanço da estrutura tarifária PAYT preliminar 

Aqui será efetuada uma avaliação desta estrutura tarifária PAYT desenvolvida e a implementar na ZI, 

da comparação entre tarifa atual e com PAYT para um UD e da viabilidade do sistema. 

Através dos dados fornecidos pela CMA, considerou-se que o consumo mensal médio de água para 

2017 no MA e na ZI será de 10 m3, para um UD. Sabendo que a estimativa de produção diária média 

de RSU indiferenciados por utilizador com a introdução do sistema PAYT na ZI é de 1,746 kg (Tabela 

23), fez-se uma comparação entre o valor mensal pago na atual tarifa existente e o valor mensal que 

será pago com a nova tarifa para um UD (Tabela 25). 
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Tabela 25 – Comparação entre os valores mensais e anuais a pagar por um UD na atual tarifa 
estabelecida e na tarifa PAYT a implementar 

Tarifas Valores 

Tarifa atual de resíduos 

(cliente que gasta 10 m3) 

 Por mês 
5,62 € 

(TF 1,1675 € e TV 4,45 €) 

Por ano 
67,37 € 

(TF 14,01 € e TV 53,35 €) 

Tarifa PAYT 

 Por mês 
5,80 € 

(TF 1,30 € e TV 4,50 €) 

Por ano 
69,60 € 

(TF 15,60 € e TV 54,00 €) 

 

Assim, como é possível verificar através da tabela anterior, o aumento registado com a nova tarifa 

PAYT é de, apenas, 3,2% relativamente à atual tarifa de resíduos praticada/estabelecida. A razão deste 

ligeiro aumento deve-se aos investimentos imprescindíveis com a implementação deste sistema PAYT 

que foram referidos no capítulo 3.3.4. 

Tanto pela análise efetuada aos estudos e implementações do sistema PAYT em Portugal e 

internacionalmente, como pelas análises efetuadas nesta dissertação de mestrado, tudo indica que 

esta implementação permitirá cumprir os objetivos estabelecidos e que vão de acordo como PERSU 

2020, reduzindo as quantidades de RSU produzidas na ZI do MA e aumentando a deposição seletiva.  

 

3.3.8 Fases da implementação do sistema PAYT na ZI do MA 

Como foi demonstrado na revisão bibliográfica, a dificuldade de implementação de um sistema PAYT 

é elevada. Deve-se, maioritariamente, aos comportamentos dos consumidores perante as alterações 

que deverão ser impostas no SMGRSU da ZI do MA, como por exemplo, deposições ilegais de 

resíduos, colocação de RESI nos contentores de resíduos seletivos para evitar a sua taxação, utilização 

de sacos não autorizados, entre outros. Assim, é aconselhável uma implementação faseada durante 

cerca de 1 ano para perceber os padrões de comportamento da população: 

1ª fase - será necessário estabelecer qual o sistema tarifário a adotar na ZI do MA assim como a sua 

percentagem de cobertura de custos; planear a forma de implementação; criar equipas competentes 

no âmbito da formação e sensibilização da população; 

2ª fase - dar formação aos utilizadores da ZI do MA, mostrando todas as vantagens e potenciais do 

novo sistema a implementar; incentivar a população através de ações de sensibilização; disponibilizar 

toda a informação possível e necessária aos utilizadores abrangidos pelo novo sistema; 

3ª fase - distribuição gratuita dos sacos pela população para se habituarem e interiorizarem o novo 

sistema; acompanhamento no terreno dos utilizadores esclarecendo dúvidas, auxiliando nos temas 
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necessários; deverão continuar a realizar-se ações de formação e sensibilização da população, desde 

os mais jovens até às pessoas com idades mais avançadas; 

4ª fase - avaliação do comportamento dos utilizadores na ZI identificando os aspetos positivos e 

negativos até à data, possibilidades de melhoria e adaptações; criar medidas corretivas no que diz 

respeito aos pontos fracos do sistema; elaborar inquéritos de satisfação junto dos utilizadores; 

5ª fase - colocação dos sacos pré-pagos para venda; implementação do sistema PAYT; fiscalização e 

monitorização com elevada frequência para maximizar os potenciais da implementação; análise regular 

dos dados gerados pelo novo sistema; rever as tarifas aplicadas no caso de ser necessário um reajuste 

das mesmas; novos inquéritos de satisfação aos utilizadores da ZI. 

 

3.3.9 Obstáculos e resultados esperados 

Relativamente aos obstáculos esperados na implementação deste sistema, o desconhecimento do 

tema, das vantagens existentes e da perceção de passar a pagar pela quantidade de resíduos que 

produz, poderá gerar bastante relutância à sua aceitação por parte dos utilizadores. Poderá aumentar 

também a possibilidade de deposições ilegais como forma de contornar esse pagamento (deposição 

na parte exterior dos contentores, em espaços isolados, abandonados, nos contentores destinados aos 

resíduos separáveis ou em sacos não autorizados). O tempo de implementação poderá ser outra 

barreira, mas os stakeholders deverão estar cientes de que o sistema requer tempo de maturação, 

informação e consciencialização da população para que se possam obter bons resultados no futuro.  

Estas representam as maiores incertezas relativamente ao sucesso da implementação do sistema 

PAYT na ZI do MA. Para mitigar estes acontecimentos e atingir os resultados esperados, será 

imprescindível criar estratégias de participação dos utilizadores, como ações de sensibilização relativas 

a esta temática, realização de workshops e criar mecanismos de identificação, fiscalização e controlo 

dos comportamentos dos utilizadores como rondas diárias e penalizações monetárias. 

Os resultados que se esperam obter vão de encontro ao preconizado no PERSU 2020. Espera-se, com 

a implementação do sistema PAYT, que haja uma recuperação total dos custos do serviço de gestão 

de RSU no MA, uma diminuição acentuada de produção de RESI, um aumento dos materiais recicláveis 

por meio de RS e, por último, uma maior equidade entre os utilizadores.  

 

3.3.10 Possibilidade de ampliação da área/perspetiva de desenvolvimento futuro 

A ampliação da área estudada nesta dissertação de mestrado estará sempre dependente dos 

resultados positivos que, eventualmente, poderão ser obtidos na ZI do MA. O objetivo é que, nos 

próximos anos, caso os resultados desta implementação sejam um sucesso, se possa ampliar a ZI a 

todo o MA ou, num cenário mais ambicioso, a outros municípios em Portugal. 
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4 Conclusão 

Na presente dissertação de mestrado foi estudada a possível implementação de um sistema PAYT na 

freguesia de Alenquer, uma das 11 freguesias que constituem o MA e que representa cerca de 25% da 

população do mesmo.  

Esta implementação surgiu pelo facto da CMA ter sentido a necessidade de obter a recuperação total 

dos custos inerentes ao SMGRSU, algo que, até à data, não foi possível atingir. Este estudo envolveu 

trabalho de campo e foram analisados vários estudos e implementações já efetuadas tanto em Portugal 

como internacionalmente, permitindo desta forma uma abordagem mais académica deste tópico tão 

importante e, simultaneamente, atual.   

Através da revisão de literatura efetuada, verificou-se que o SMGRSU é um dos grandes desafios 

ambientais da maioria dos países do mundo e a gestão imprópria dos RSU causam riscos, tanto para 

os habitantes como ambiente, sendo sempre necessária adaptação à qualidade, quantidade e 

composição dos resíduos. A quantificação da taxa de geração de resíduos e caracterização de sua 

composição são essenciais para delinear e projetar um SMGRSU de qualquer região. 

Pelo facto da atual tarifa de RSU em Portugal ter um valor fixo indexado ao consumo de água nas 

habitações, o atual sistema de cobrança não respeita a equidade entre utilizadores, não os incentiva a 

reduzirem a produção de RESI nem a aumentarem a separação de resíduos valorizáveis. Além disso, 

existe uma grande discrepância entre as tarifas cobradas aos utilizadores e o custo real de gestão de 

RSU suportado pelas EG. Como tal, o PAYT coloca-se como alternativa ao basear-se no princípio do 

poluidor-pagador, ou seja, no princípio em que o utilizador apenas paga aquilo que produz. Com este 

sistema, como se mostrou atrás dos variados exemplos da literatura, poder-se-ão cumprir os objetivos 

nacionais e internacionais impostos conseguindo, inclusive, a cobertura completa de custos desejada. 

A introdução de sistemas de tarifários PAYT trazem benefícios evidentes como foi mostrado nos casos 

do capítulo 2.2.7, nomeadamente na redução de produção de RSU, aumento do nível de RS e taxação 

mais justa, onde os utilizadores que produzam menos quantidades de resíduos serão recompensados 

visto que pagarão menos. Além disso, sustenta a pirâmide hierárquica dos resíduos, nomeadamente a 

nível de prevenção e no encaminhamento para valorização. Porém são sistemas complexos devido a 

todas as áreas que envolve, entidades, características territoriais, económicas, técnicas, entre outras. 

As principais barreiras identificadas na revisão da literatura assentam em fatores comportamentais, 

técnicos, financeiros e institucionais. A deposição ilegal de resíduos como forma de evitar o pagamento 

de taxas mais elevadas, receio da falta de retorno financeiro suficiente para cobrir todos os custos de 

investimento iniciais como campanhas de sensibilização e aquisição de novos equipamentos, a 

incerteza inerente à produção de RSU, restrições orçamentais e receio da reação da população, são 

apontados como os principais fatores que poderão contribuir para o insucesso deste sistema. 

Apesar dos municípios de Óbidos, Portimão e da Maia, terem tentado projetos-piloto com o objetivo de 

aplicar este tipo de tarifários PAYT, a taxação dos RSU pela quantidade produzida por cada utilizador 

não é feita em nenhum. As razões devem-se à complexidade técnica da implementação dependendo 
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do tipo de sistema PAYT a implementar, investimentos iniciais e pouca aceitação da população, 

percecionando o novo valor cobrado superior ao praticado, que é visto quase ou mesmo como 

“gratuito”. No entanto, o projeto do CHG conseguiu implementar este sistema, resultando em impactes 

extremamente positivos nos comportamentos dos utilizadores e, consequentemente, na taxa de 

reciclagem e diminuição da produção de RSU. No contexto internacional, o cenário já é muito diferente 

visto que se verificam inúmeros casos de implementações de sucesso. 

Relativamente aos aspetos territoriais e socioeconómicos analisados na ZI, há que referir que é uma 

APU, as habitações são maioritariamente multifamiliares, existindo também habitações unifamiliares, 

os acessos para efetuar os serviços de recolha e transporte de RSU são favoráveis a estas 2 atividades, 

não existindo pontos preocupantes a salientar, predomina a faixa etária adulta e economicamente ativa 

e existe uma débil sensibilidade ao nível ambiental por parte da população. 

Após ter sido feita a revisão da literatura e ter-se analisado os pontos fortes e fracos de cada sistema 

PAYT, foi selecionado aquele que se crê ser o que mais se adapta aos objetivos da CMA e às 

características do atual SMGRSU da ZI. Posto isto, o sistema selecionado foi o de saco pré-pago com 

volume definido (sacos de 30, 50 e 100 litros).  

A característica de ser um sistema pré-pago, assume-se logo como uma das principais vantagens, 

permitindo à CMA ir alcançando alguma da receita pela aquisição dos sacos e, simultaneamente, 

permite um maior e mais fácil acompanhamento/monitorização.   

Relativamente à tarifa PAYT, esta será composta por uma TF e uma TV. A TF deverá cobrir os CF do 

SMGRSU continuando a ser cobrada com a fatura da água, enquanto a TV deverá cobrir os CV e está 

associada à produção de resíduos de cada utilizador, permitindo criar, desta forma, um incentivo à 

redução de produção de resíduos, aumentando a deposição seletiva e, consequentemente, criando 

uma maior estabilidade económica do SMGRSU. Os resultados dos cálculos efetuados permitiram 

obter os valores da componente fixa de 1,30 €/mês para UD e 1,60 €/mês para UND, enquanto que, 

para a componente variável, os valores são de 0,45 €, 0,75 € e 1,50 € por saco de 30 L, 50 L e 100 L, 

respetivamente. Estes valores que foram obtidos apresentam um aumento de apenas 3,2% 

relativamente aos valores praticados pelas tarifas atuais sem sistema PAYT.  

Pela revisão de literatura foi ainda possível perceber que a implementação deste sistema fará com que 

as quantidades de resíduos produzidos diminuam e as quantidades recolhidas seletivamente 

aumentem. Como tal, será necessário que a CMA reforce esta atividade e, também, da fiscalização na 

ZI visto que, o sistema de sacos pré-pagos, aumenta a probabilidade de deposições ilegais por parte 

dos utilizadores, na tentativa de evitarem uma maior taxação, devendo os infratores ser penalizados 

por este tipo de contraordenações. 

Os estudos efetuados ao longo deste trabalho permitem concluir que, as barreiras identificadas à 

implementação do sistema PAYT, poderão ser ultrapassadas através do esforço e investimento na forte 

sensibilização da população sendo necessário, também, a perceção dos utilizadores que poderão, de 

facto, ser penalizados pelas suas ações incorretas relativamente a este tema. A maior ou menor taxa 
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de resíduos paga pelo utilizador dependerá exclusivamente daquilo que produz, podendo o mesmo 

controlar essas mesmas quantidades e, assim, reduzir os custos mensais/anuais. 

É importante salientar que as maiores dificuldades sentidas ao longo desta dissertação recaíram na 

análise e tratamento dos dados que foram obtidos e/ou fornecidos pelas diferentes entidades 

envolvidas (CMA, Recolte e Valorsul), principalmente os que dizem respeito aos custos do sistema. 

Estes foram, muitas vezes, escassos, com um âmbito demasiado generalista e encontravam-se 

demasiadamente dispersos, não sendo possível identificar, detalhadamente, as suas origens. 

Ainda assim e concluindo, crê-se e prevê-se que este sistema estudado seja uma ferramenta útil para 

sustentar a decisão da CMA relativamente à implementação deste sistema, que cumpra os objetivos 

inicialmente estipulados e, inclusive, vá de encontro ao preconizado no PERSU 2020, promovendo a 

redução da produção de resíduos, aumento da deposição seletiva, reduzindo os custos ao longo do 

tempo do SMGRSU da ZI e, caso os resultados sejam satisfatórios, seja possível a expansão desta 

implementação a outras freguesias do MA ou à totalidade do mesmo. 
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Anexo A – Áreas das freguesias do MA (INE, 2012) 

 

 

Freguesias Área (km2) 

Todas freguesias (11) 304,22 

Carnota 18,09 

Meca 14,12 

Olhalvo 8,3 

Ota 46,32 

Ventosa 22,21 

Vila Verde dos Francos 28,13 

Abrigada e Cabanas de Torres 46,15 

Aldeia Galega da Merceana e 

Aldeia Gavinha 
27,96 

Alenquer (Santo Estêvão e Triana) 50,08 

Carregado e Cadafais 24,52 

Ribafria e Pereiro de Palhacana 18,34 
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 Anexo B - Indivíduos residentes no MA por faixa etária (INE, 2012) 

 

 

Freguesias 
Indiv. 

Residentes 
0-4 anos 5-9 anos 

10-13 

anos 

14-19 

anos 

20-24 

anos 

25-64 

anos 
>65 anos 

Todas freguesias (11) 43.267 2291 2.423 1.958 2.656 2.235 24.127 7.577 

Carnota 1.678 76 69 67 89 73 916 388 

Meca 1.719 74 71 85 94 83 949 363 

Olhalvo 1.907 75 96 74 83 96 997 486 

Ota 1.289 65 69 47 71 62 745 230 

Ventosa 2.173 95 103 64 106 80 1132 593 

Vila Verde dos Francos 1.162 40 40 41 67 51 616 307 

Abrigada e Cabanas de Torres 4.309 157 198 176 276 246 2.322 934 

Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha 3.221 135 142 124 189 165 1.669 797 

ZI - Alenquer 10.821 609 687 501 681 488 6.096 1.759 

Carregado e Cadafais 13.441 899 867 713 916 814 7.863 1.369 

Ribafria e Pereiro de Palhacana 1.547 66 81 66 84 77 822 351 
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Anexo C - Características indivíduos residentes no MA (INE, 2012) 

 

 

Freguesias 
Indiv. 

analfabetos 

Indiv. 

Economicamente 

ativos 

Indiv. desempregados 

Famílias 

clássicas Total À procura 1º 

emprego 

À procura novo 

emprego 

Todas freguesias (11) 2.360 19.230 2.353 375 1.978 16.750 

Carnota 184 668 58 11 47 642 

Meca 127 741 90 8 82 651 

Olhalvo 143 766 90 12 78 716 

Ota 52 592 
70 

9 61 512 

Ventosa 206 834 106 9 97 866 

Vila Verde dos Francos 149 441 48 9 39 448 

Abrigada e Cabanas de Torres 249 1.764 199 48 151 1.698 

Aldeia Galega da Merceana e Aldeia 

Gavinha 
337 1.297 

137 
22 115 1.296 

ZI - Alenquer 404 4.988 564 97 467 4.203 

Carregado e Cadafais 348 6.512 949 144 805 5.099 

Ribafria e Pereiro de Palhacana 161 627 42 6 36 619 
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Anexo D - Tipos de alojamentos familiares no MA (INE, 2012) 

 

 

Freguesias 

Alojamentos familiares 

Total Clássicos Não clássicos 

Todas freguesias (11) 23.547 23.530 17 

Carnota 938 936 2 

Meca 939 939 0 

Olhalvo 992 992 0 

Ota 647 647 0 

Ventosa 1.467 1.466 1 

Vila Verde dos Francos 697 697 0 

Abrigada e Cabanas de Torres 2.566 2.565 1 

Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha 1.883 1.879 4 

ZI - Alenquer 5.854 5.852 2 

Carregado e Cadafais 6.504 6.497 7 

Ribafria e Pereiro de Palhacana 1.060 1.060 0 
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Anexo E – Características dos edifícios no MA (INE, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freguesias 

Edifícios 

Total Com 1 ou 2 pisos Com 3 ou 4 pisos Com mais de 5 pisos 

Todas freguesias (11) 16.332 14.587 1.296 449 

Carnota 921 904 17 0 

Meca 911 908 3 0 

Olhalvo 975 973 2 0 

Ota 524 502 8 14 

Ventosa 1.410 1.385 25 0 

Vila Verde dos Francos 694 692 2 0 

Abrigada e Cabanas de Torres 2.489 2.441 48 0 

Aldeia Galega da Merceana e 

Aldeia Gavinha 
1.710 1.635 66 9 

ZI - Alenquer 3.496 2.628 682 186 

Carregado e Cadafais 2.162 1.484 438 240 

Ribafria e Pereiro de Palhacana 1.040 1.035 5 0 
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Anexo F – Utilização da água canalizada no MA (INE, 2012) 

 

 

 

 

  Tipo de rede 
Com água canalizada no 

alojamento 

Com água canalizada fora do 

alojamento, mas disponível no 

edifício 

Sem água canalizada no 

alojamento ou edifício 

Alojamentos 

Rede pública 15.768 

22 71 
Rede 

particular 
110 

Famílias clássicas 

Rede pública 16.108 

24 72 
Rede 

particular 
515 

Pessoas residentes 

Rede pública 41.226 

44 133 
Rede 

particular 
1.355 
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Anexo G – Organograma da CMA (CMA, 2015c) 
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Anexo H – Requerimento para isenção do pagamento de tarifas de 

RSU para proprietários de espaços destinados exclusivamente a 

fins agrícolas, pecuários e avícolas (CMA, 2013) 
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Anexo I – Requerimento para redução ou isenção da tarifa de RSU 

para instituições sem fins lucrativos que prossigam atividades de 

interesse público municipal (CMA, 2013) 
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Anexo J – Indicadores de Qualidade para o ano 2011 (ERSAR, 2016b) 
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Anexo K – Indicadores de Qualidade para o ano 2012 (ERSAR, 2016b) 
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Anexo L – Indicadores de Qualidade para o ano 2013 (ERSAR, 2016b) 
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Anexo M – Indicadores de Qualidade para o ano 2014 (ERSAR, 2016b) 
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Anexo N – Indicadores de Qualidade para o ano 2015 (ERSAR, 2016b) 
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Anexo O – Circuito de recolha nº1 da Recolte 

 

 

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO 

Restaurante "Retiro" Restaurante "Retiro" Restaurante "Retiro" Restaurante "Retiro" Restaurante "Retiro" Restaurante "Retiro" 

Lar dos Idosos Cruzeiro Cotovelo Olhalvo Cotovelo Lar dos Idosos Cruzeiro Cotovelo 

Cruzeiro Remolha Pocariça Remolha Cruzeiro Remolha 

Labrugeira Mata Lar dos Idosos Cruzeiro Mata Labrugeira Mata 

Penedos de Alenquer Penafirme da Mata Cruzeiro Penafirme da Mata Penedos de Alenquer Penafirme da Mata 

Paula Casal Perdigoto Pousoa Casal Perdigoto Paula Casal Perdigoto 

Cabanas de Chão Casais da Lage Labrugeira Casais da Lage Cabanas de Torres Casais da Lage 

Cabanas de Torres Vale Ossea Penedos de Alenquer Vale Óssea Cabanas de Chão Vale Óssea 

Vila Verde dos Francos Ramalheira Paula Ramalheira Eiras Ramalheira 

 Tojal Cabanas de Chão Tojal Abrigada Tojal 

 Casais Maçaricos Cabanas Torres Casais Maçaricos  Casais Maçaricos 

 Fanqueiro Casais da Portela Fanqueiro  Fanqueiro 

 Casal S.Martinho Casais da Almonia Mossorovia  Casal S.Martinho 

 Mossorovia  Aldeia Gavinha  Mossorovia 

 Aldeia Gavinha  Penuzinhos  Aldeia Gavinha 

 Penuzinhos  Cortegana  Penuzinhos 

 Cortegana  Atalaia  Cortegana 

 Atalaia  Quentes  Casais da Portela 

 Quentes  Penafirme da Ventosa  Casais Fonte Pipa 

 Penafirme da Ventosa  Casal Chorão  Lapaduços 

 Casais da Portela  Rodeio   

 Casais Fonte Pipa  Rabissaca   

 Lapaduços     
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Anexo P – Circuito de recolha nº2 da Recolte 

 

 

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO 

Casal Ribeira Espiçandeira Casal Ribeira Casal Ribeira Casal Ribeira Espiçandeira 

Azedia Estalagem Azedia Espiçandeira Azedia Estalagem 

Carneiros Casal Monteiro Carneiros Estalagem Carneiros Casal Monteiro 

Sobreiros Meca Sobreiros Casal Monteiro Sobreiros Meca 

Aldeia Galega Catém Aldeia Galega Meca Aldeia Galega Catém 

Merceana Fiandal Merceana Catém Merceana Fiandal 

Barbas Canados Paiol Fiandal Barbas Canados 

Paiol Bogarréus Arneiro Canados Paiol Bogarréus 

Arneiro Bairro Casais Brancos Bogarréus Arneiro Bairro 

Venda Ota Freixial de Cima Bairro Venda Ota 

Forno da Telha Cheganças Freixial Meio Ota Forno da Telha Cheganças 

Casais Brancos Linha do Archino:  Cheganças Casais Brancos Linha do Archino: 

Vale Benfeito (Paços, Aldeia Ota)  Linha do Archino: Vale Benfeito (Paços, Aldeia Ota) 

Casais Galegos Base aérea da OTA  (Paços, Aldeia Ota) Casais Galegos  
Vila Chã   Base aérea da OTA Vila Chã  
Parreira    Parreira  

Freixial de Cima    Freixial de Cima  
Freixial Meio    Freixial Meio  

      

      
 

  



104 
 

Anexo Q – Circuito de recolha nº3 da Recolte  

 

 

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO 

Casais da Marinela Cossoaria  Casais da Marinela Cossoaria  

Silveira da Machoa Restaurante Solar dos Remédios  Silveira da Machoa Restaurante Solar dos Remédios  

Crespo Azedia  Crespo Azedia  

Casal Garrido Silveira do Pinto  Casal Garrido Silveira do Pinto  

Castilhos Mato  Castilhos Mato  

Cabeços Ribafria  Cabeços Ribafria  

Pedrulho Estrada Principal  Pedrulho Estrada Principal  

Pancas Quinta dos Negros  Pancas Quinta dos Negros  

Porto da Luz Corujeira  Porto da Luz Corujeira  

Albarróis Casal Cunhado  Albarróis Casal Cunhado  

Casais Falgar Estrada Nacional  Casais Falgar Estrada Nacional  

Casais Pereira Lima Tojais  Casais Pereira Lima Tojais  

Carapinha Mata de Palhacana  Carapinha Mata de Palhacana  

Quinta da Boa Vista Pereiro de Palhacana  Quinta da Boa Vista Pereiro de Palhacana  

Quinta Vale Junco Calçada  Quinta Vale Junco Calçada  

Cheganças Cabeço  Cheganças Cabeço  

Casais Novos Cruz do Vento  Casais Novos Cruz do Vento  

Ota Bom Vizinho  Ota Bom Vizinho  

 Casal das Eiras   Casal das Eiras  
 Gataria   Gataria  
 Boafaria   Boafaria  
 Pipa   Pipa  
 Gavinheira   Gavinheira  
 Casal Geneto   Casal Geneto  
 Canhestro   Canhestro  
 Cabeços de Alenquer   Cabeços de Alenquer  
 Ota   Ota  
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Anexo R – Circuito de recolha nº4 da Recolte 

 

 

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO 

Olhalvo Parte de Ribafria Montegil Parte de Ribafria Montegil 
Casal do Vale do Homem Palaios Aldeia Estribeiro Palaios Olhalvo 

Pousoa Santana da Carnota Cidadela Santana da Carnota Casal do Vale do Homem 
Cruzeiro Carnota Atouguia das Cabras Carnota Pousoa 
Pocariça Serra Abrigada Serra Cruzeiro 
Surraipas C.Balas Marés C.Balas Pocariça 

Aldeia Estribeiro Soupo Shell Soupo Surraipas 
Cidadela Pedra de Ouro Interaves Pedra de Ouro Aldeia Estribeiro 

Atouguia das Cabras Rabadana Quinta da Vassala Rabadana Cidadela 
Abrigada Matadouro Viçosos Ota Matadouro Viçosos Atouguia das Cabras 

Casais da Marmeleira Sicosta 2 (Fábrica da Carne)  Sicosta 2 (Fábrica da Carne) Abrigada 
Ota Quinta do Amaral  Quinta do Amaral Marés 

 Refugidos  Refugidos Shell 

 Quinta da Carnota13  Quinta da Carnota Interaves 

 Quinta da Guimachoa  Quinta da Guimachoa Quinta da Vassala 

 Cadafais  Cadafais Ota 

 Quinta da Carnota de Baixo  Quinta da Carnota de Baixo  
 Vale Flores  Vale Flores  
 Quinta Vale Flores  Quinta Vale Flores  
 Quinta Nobre  Quinta Nobre  
 Fábrica de Plásticos (2 Contentores)  Fábrica de Plásticos (2 contentores)  
 Casais da Marmeleira14  Casais da Marmeleira  
 Ota  Ota  

  

  

                                                      
13 2 contentores em estrada de terra batida à esquerda após a placa de “Refugidos” 
14 11 contentores na Rua da Fábrica 
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Anexo S – Circuito de recolha nº5 da Recolte  

 

 

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO 

Alenquer: Vale Figueira Alenquer :  Alenquer :  Vale Figueira Alenquer :  

Vila Alta Alenquer: Vila Alta Vila Alta Alenquer: Vila Alta 

Vila Baixa Vila Alta Vila Baixa Vila Baixa Vila Alta Vila Baixa 

Arrocazia Vila Baixa Arrocazia Arrocazia Vila Baixa Arrocazia 

Pedrogão Arrocazia Pedrogão Pedrogão Arrocazia Pedrogão 

Arial Pedrogão Arial Arial Pedrogão Arial 

Maria Jalles Arial Maria Jalles Maria Jalles Arial Maria Jalles 

Triana  Maria Jalles Triana  Triana  Maria Jalles Triana  

Paredes Triana  Paredes Paredes Triana  Paredes 

Santo Estevão Paredes Santo Estevão Santo Estevão Paredes Santo Estevão 

Carambancha Santo Estevão Carambancha Carambancha Santo Estevão Sacopor+Ibertejo 

Carambancha de Cima Carambancha 
Carambancha de 

Cima Carambancha de Cima Carambancha Volta do "Quitó" 
Ferraguda / Bairro da 

Ferraguda Carambancha de Cima Ferraguda Sacopor+Ibertejo Carambancha de Cima 
Ferraguda / Bairro da 

Ferraguda 

Estrada Nacional Sacopor+Ibertejo 
Casal Santo 

António Volta do "Quitó" Sacopor+Ibertejo Camarnal 

Casal Santo António Volta do "Quitó" Pucarinho 
Ferraguda / Bairro da 

Ferraguda Volta do "Quitó" Casais Novos 

Pucarinho 
Ferraguda / Bairro da 

Ferraguda Cemitério Camarnal 
Ferraguda / Bairro da 

Ferraguda Est.Camar - Cheganças 

Cemitério Camarnal Casal do Luis  Est.Camar - Cheganças Camarnal Ota 

Casal do Luis Est.Camar - Cheganças 
Quinta Santa 

Teresa Ota Est.Camar - Cheganças  
Quinta Santa Teresa Ota Ota  Ota  

Ota      
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Anexo T – Circuito de recolha nº6 da Recolte  

 

 

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO 

Carregado (parte velha) Carregado (parte velha) Carregado (parte velha) Carregado (parte velha) Carregado (parte velha) Carregado (parte velha) 

Bairro 25 de Abril Bairro 25 de Abril Bairro 25 de Abril Bairro 25 de Abril Bairro 25 de Abril Bairro 25 de Abril 

Casal do Sarra Casal do Sarra Casal do Sarra Casal do Sarra Casal do Sarra Casal do Sarra 

Dallas - Urb.Barrada e 
Sol 

Dallas - Urb.Barrada e 
Sol 

Dallas - Urb.Barrada e 
Sol 

Dallas - Urb.Barrada e 
Sol 

Dallas - Urb.Barrada e 
Sol 

Dallas - Urb.Barrada e 
Sol 

Meirinha - term Meirinha - term Guizanderia Meirinha - term Meirinha - term Guizanderia 

Guizanderia Guizanderia Ota Guizanderia Guizanderia Almadia 

Almadia Casal Pinheiro  Almadia "Fábricas" Quintina 
 "Fábricas"  Casal Pinheiro  Passinha 
   "Fábricas"  Obras Novas 
     Torre 
     Casal Pinheiro 
      

      

 

 


