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RESUMO 

 

 

Os serviços de resíduos sólidos urbanos (RSU), por funcionarem em regime de monopólio 

natural, entre outras razões, são caracterizados pelos reduzidos incentivos à eficiência e à 

inovação. A avaliação do desempenho pode assumir um papel muito relevante para contrariar 

esta situação. Em Portugal continental, o mercado de RSU caracteriza-se por 29 operadores 

gestoras plurimunicipais do serviço em “alta” (transporte, tratamento e recolha diferenciada), 

enquanto o serviço em “baixa” (recolha indiferenciada) ainda é, na sua maioria prestado 

directamente pelos municípios. O presente estudo pretendeu avaliar a eficiência dos 29 

operadores em “alta” abrangendo a totalidade da população portuguesa continental, utilizando 

a técnica não paramétrica de benchmarking de data envelopment analysis (DEA), com base 

em dados requeridos às mesmas referentes ao ano 2005. O modelo de DEA adoptado 

contempla como inputs os custos de operação e manutenção (OPEX) e os custos de capital 

(CAPEX), enquanto os outputs serão os resíduos sólidos reciclados e os resíduos sólidos 

tratados (incluindo resíduos industriais banais). Os factores explanatórios considerados foram a 

densidade populacional, o PIB per capita por região e a distância média aos aterros. Apenas o 

PIB per capita se revelou estatisticamente significante. Foram calculados vários modelos, 

sempre input orientados, admitindo rendimentos constantes à escala, rendimentos variáveis à 

escala e supereficiência, com e sem outliers. Os resultados revelaram ineficiências 

significativas, nomeadamente, caso as entidades operassem de modo eficiente, ocorreria uma 

redução dos custos de cerca 45 milhões de Euros em 2005 nos modelos com outliers e de 22 

milhões de Euros nos modelos sem outliers.   

 

 

Palavras-chave: Data Envelopment Analysis (DEA); Eficiência; Regulação; Resíduos Sólidos 
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ABSTRACT 

 

 

Urban solid waste services usually act as natural monopolies and so, among others reasons, 

they are characterized by reduced incentives towards efficiency and innovation. The evaluation 

of performance and, in particular, the application of benchmarking can assume an excellent role 

to challenge this situation. In Portugal, the market of urban solid waste is characterized by 29 

“wholesale” firms (transportation, treatment and separate collection) and hundreds of “retail” 

utilities (collection). The collection activity is still largely provided directly by the municipalities. 

The present study intended to evaluate the efficiency of the Portuguese “wholesale” market of 

solid waste services using the non-parametric benchmarking technique of data envelopment 

analysis (DEA). The study encompassed the 29 firms referred, including the whole Continental 

Portuguese population, and was carried out for the year 2005. The DEA model adopted as 

inputs the operational expenses (OPEX) and the capital expenses (CAPEX), while the outputs 

were the recycled solid waste volume and the treated solid waste volume (including non-

hazardous industrial waste). The population density, the Gross Domestic Product (GDP) per 

capita and the average distance to the landfills were the explanatory factors considered. The 

model orientation was chosen towards inputs minimization. Several models were calculated 

with and without outliers, assuming constant returns to scale, variable returns to scale and 

superefficiency. The outcomes depicted significant inefficiency. In the case of efficiently 

operated firms there would be a costs reduction of about 45 million Euros considering the 

models with outliers and 22 million Euros in the models without outliers in 2005. 

 

 

Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA); Efficiency; Regulation; Solid Waste 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 – O sector dos resíduos sólidos 

 
O progresso do sector dos resíduos sólidos em cada país comporta-se como um “indicador” 

importante de caracterização do seu desenvolvimento. A evolução das sociedades, aliada à 

proliferação da produção de resíduos sólidos, tornou-se numa complexa dicotomia entre 

desenvolvimento económico e ambiental.  

 

O objectivo de uma sociedade ambientalmente sustentável contrasta, muitas vezes, com o seu 

desenvolvimento económico. Se, no passado, a importância do serviço de resíduos sólidos era 

reduzida ou inexistente, o mesmo converteu-se hoje num dos principais serviços públicos 

locais. Pertencendo, na generalidade dos países, a sua atribuição aos municípios, as 

consequências da sua inadequada gestão extravasam a sua área de jurisdição, quer no que 

concerne aos aspectos ambientais e relacionados com a saúde pública, quer relativamente à 

defesa do consumidor.    

 

As dificuldades dos municípios em lidar com a complexidade do serviço de resíduos sólidos 

associadas a pressões oriundas da União Europeia (UE) desencadearam nos últimos anos 

grandes reformas no sector por toda a Europa. Alguns países anteciparam-se mesmo à UE ao 

legislar e tomar decisões relativas aos problemas encontrados no sector dos resíduos sólidos 

(e.g. a Holanda). Mais uma vez, como noutras matérias, a questão dos resíduos, possui uma 

natureza multidisciplinar com consequências económicas, sociais e sobretudo ambientais muito 

relevantes. 

 

Actualmente, em todo o mundo muitos países conferem já ao sector dos resíduos sólidos a 

preocupação devida e, por conseguinte, diversas medidas têm sido tomadas, procurando o seu 

desenvolvimento. Todavia, um dos seus maiores problemas prende-se com a escassa auto-

sustentabilidade financeira do próprio serviço. É inequívoco que nas sociedades modernas 

actuais não existe desenvolvimento sem sustentabilidade financeira, no entanto, a maioria dos 

serviços de resíduos sólidos na UE continuam a primar pelo facto de o financiamento ser 

maioritariamente proveniente dos diferentes Governos. Esta realidade coíbe a transferência 

dos montantes empregues para sectores que igualmente necessitam de desenvolvimento e 

envia, simultaneamente, uma mensagem errada para o mercado, estimulando a produção de 

resíduos. 

 

Os serviços de resíduos sólidos por funcionarem, comummente, em regime de monopólio, 

possuírem economias de escala e de gama, exigirem investimentos elevados e por serem 

dotados de informação assimétrica e de externalidades relevantes, tanto positivas como 
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negativas, devem ser sujeitos a regulação. Além disso, os serviços de resíduos sólidos não 

deixam de ser serviços de interesse (económico) geral, sendo, desta forma, compelidos a 

satisfazer obrigações de serviço público. 

 

As obrigações de serviço público dos serviços de resíduos sólidos, e em particular os padrões 

mínimos de qualidade de serviço prestados, encontram-se ainda pouco regulamentados no 

seio da UE. Como estes serviços são dotados das falhas de mercado (market failures) atrás 

referidas os regulador terá aqui um papel fundamental. A legítima ambição de garantir a todos 

os cidadãos o acesso a serviços com qualidade requerida pode e deve ser superada por 

avaliações sistemáticas da qualidade de serviço. 

 

A avaliação de desempenho neste sector comporta-se, assim, como uma condição de grande 

relevância para o seu progresso e alcance das metas desejadas. A oportunidade de realização 

de exercícios de benchmarking entre os operadores revela-se de uma utilidade extrema, 

permitindo, através da comparação sistemática com as melhores práticas (best practices) e do 

estabelecimento de metas (targets) para o seu desenvolvimento, muito bons resultados.   

 

O cenário com que o sector dos resíduos sólidos em Portugal se deparava no início dos anos 

90 representava uma circunstância bastante complicada e mesmo embaraçosa perante a UE, 

principalmente devido às cerca de 300 lixeiras não controladas em actividade. No entanto, o 

desenvolvimento nos últimos 15 anos foi notável, atingindo-se hoje uma situação mais 

confortável, ainda que, naturalmente, se encontrem várias questões por resolver e a melhorar. 

Para isso, muito contribuiu não só a vontade política, com os enormes investimentos 

efectuados no sector, como o papel do regulador ambiental (Instituto Nacional de Resíduos) e 

do regulador económico e da qualidade de serviço que, sendo praticamente ímpar dentro da 

UE, muito tem concorrido para a melhoria da qualidade de serviço prestado pelas entidades 

gestoras.  

 

Hoje, o principal desafio que o sector dos resíduos sólidos enfrenta rumo à excelência é, 

sobretudo, o da sustentabilidade financeira. Os aspectos ambientais, sociais ou de outra 

natureza, tal como os padrões de referência de qualidade de serviço, têm de constituir 

obrigações e restrições ao funcionamento do sector que se pretende que ocorra com o melhor 

“value for money” possível. O equilíbrio económico-financeiro só poderá ser alcançado com 

maior eficiência, eficácia e economia no funcionamento do serviço de resíduos sólidos. Este 

trabalho de investigação pretende efectuar alguns contributos para o sector dos resíduos 

sólidos, determinando, por intermédio de benchmarking, a eficiência do segmento em “alta” dos 

serviços de resíduos sólidos portugueses.    
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1.2 – Objectivos 

 

A presente investigação procura atingir dois objectivos principais. Primeiramente, o estudo 

pretende analisar o funcionamento do sector dos resíduos sólidos em Portugal e compará-lo 

com três países Europeus (Espanha, Holanda e Inglaterra). Esta pesquisa considerará, entre 

outros aspectos, o enquadramento legal, as obrigações de serviço público, a organização do 

sector, a regulação estrutural e económica implementada, e a qualidade de serviço prestada. 

Estas diferentes perspectivas sobre o sector ajudam a contextualizar a realidade vivida em 

cada país e, deste modo, perceber melhor o funcionamento do serviço de resíduos sólidos e 

antecipar as medidas necessárias para o progresso do sector com operadores eficientes e com 

consumidores conscienciosos e responsáveis sobre as acções tomadas, no âmbito dos 

diferentes mercados do sector dos resíduos sólidos.  

 

O segundo objectivo pretende estudar a eficiência dos serviços de resíduos sólidos 

portugueses e, em particular, das entidades gestoras responsáveis pelo seu tratamento (“alta”). 

Contrariamente ao desejável, os estudos de avaliação do desempenho efectuados neste sector 

são ainda reduzidos. Como tal, o trabalho desenvolvido, que aqui será exposto, será muito 

oportuno, não só proporcionando o conhecimento de uma visão objectiva e clara de como se 

encontra o modus operandis dos operadores, mas também ao elucidar os diversos 

stakeholders sobre o panorama geral do mercado de resíduos sólidos. O estudo que aqui se 

apresenta permitirá estabelecer as metas (targets) em termos de desempenho para os 

diferentes operadores, bem como identificar quais são as entidades gestoras de referência 

(best practices) que podem servir de benchmark para a sua obtenção. Na sua realização ter-

se-á em atenção a existência de possíveis outliers e o ambiente operacional onde as entidades 

gestoras do serviço de resíduos sólidos se inserem.  

 

 

1.3 – Metodologia 

 

A confrontação de conjunturas sectoriais divergentes das que se encontram em Portugal 

revela-se uma boa prática quando o objectivo é a avaliação do seu modelo de 

desenvolvimento. Neste âmbito, o presente trabalho procurou, inicialmente, explanar o 

enquadramento do sector dos resíduos sólidos em Portugal no domínio europeu, 

caracterizando o sector de três países (Espanha, Holanda e Inglaterra). Esta caracterização 

incidiu sobre a análise da organização do sector e a sua sustentabilidade, desvendando quais 

os modelos de gestão existentes (formas organizatórias e participação do sector privado), o 

panorama regulatório existente e, em particular, o estabelecimento de preços, as obrigações de 

serviço público e a qualidade de serviço prestada, e os grandes números do sector. Saliente-

se, no entanto, a ausência de entidades reguladoras dedicadas no sector dos RSU nestes 

países e a nível europeu. O conhecimento do funcionamento do sector dos resíduos sólidos em 
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Portugal e a sua comparação com o de outros países assume uma importância fundamental 

para a compreensão do desempenho do sector.  

 

A avaliação de desempenho tratada neste estudo, e em particular na sua segunda parte, 

poderia ter sido efectuada através de diversos métodos. Esses métodos são classificados, em 

paramétricos ou não paramétricos, mediante a admissão, ou não, de uma forma funcional, 

definida a priori, para a tecnologia de produção que representa o processo produtivo. 

Posteriormente, os métodos ainda se podem classificar em fronteira e não fronteira, caso 

considerem ou não as melhores práticas (ou seja, os operadores são tecnicamente eficientes) 

em detrimento dos ajustamentos médios. 

 

Apesar das vantagens que os métodos paramétricos (fronteiras estocásticas e modelos de 

regressão) apresentam face aos não paramétricos, nomeadamente a possibilidade de medição 

do erro, os métodos não paramétricos e em particular a data envelopment analysis (DEA) 

adequam-se melhor para estudos de benchmarking, definindo metas para as variáveis, 

identificando as best practices e a origem da ineficiência e, sobretudo, quando os operadores 

consomem múltiplos inputs e produzem múltiplos outputs. 

 

A técnica não paramétrica fronteira de DEA usa programação matemática para construir uma 

fronteira eficiente, formada por um conjunto de operadores eficientes ou da sua combinação 

que envolvem (envelopment) todos os operadores em estudo. A DEA mede a eficiência relativa 

por comparação da eficiência do operador em análise com a eficiência dos outros operadores 

da amostra, que apresentam combinações de inputs e de outputs semelhantes. Este 

procedimento assegura que apenas sejam efectuadas comparações entre entidades 

semelhantes. A DEA define ainda os peer dos operadores (best practices) que, dadas as 

similitudes na mistura de inputs e de outputs, constituem, individualmente ou em combinação 

linear, o objectivo de eficiência de 100 % dos operadores analisados (targets).  

 

Foi adoptada a metodologia de DEA para estudar o desempenho das 29 entidades gestoras do 

serviço de resíduos sólidos em “alta”, englobando a totalidade da população portuguesa do 

continente. O modelo base de DEA adoptado contempla como inputs os custos de operação e 

manutenção (OPEX) e os custos de capital (CAPEX), enquanto os outputs produzidos são os 

resíduos sólidos reciclados e os produzidos em todo o sistema (incluindo os resíduos 

industriais banais). A escolha sobre os inputs recaiu sobre aspectos monetários devido à 

dificuldade de quantificar as necessidades materiais de cada sistema, enquanto a opção 

relativa aos outputs deveu-se ao facto de se considerarem os outputs que melhor traduzem os 

resultados e o funcionamento do serviço. Foram adoptados como factores explanatórios a 

densidade populacional, o PIB per capita por sistema e a distância média aos aterros 

sanitários. Optou-se por um modelo orientado e por uma vertente de minimização de inputs em 

virtude da natureza do serviço de resíduos sólidos. Foram calculados vários modelos admitindo 
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rendimentos constantes à escala (RCE), rendimentos variáveis à escala (RVE) e 

supereficiência bem como outras condicionantes, procurando uma melhor caracterização do 

ambiente de produção. Foi ainda analisada a presença de outliers na amostra estudada. 

 

Os dados necessários para o desenvolvimento deste estudo foram recolhidos, 

maioritariamente, através dos relatórios anuais de contas e actividades das respectivas 

entidades gestoras. No entanto, em alguns casos houve necessidade de recorrer ao Instituto 

Regulador de Águas e Resíduos (IRAR) e ao Instituto Nacional de Resíduos (INR) para a 

confrontação de resultados bem como a contactos directos com os responsáveis das entidades 

gestoras estudadas.  

 

 

1.4 – Estrutura 

 

O estudo intitulado de “Eficiência de Serviços de Resíduos Sólidos em Portugal”, que aqui se 

apresenta, encontra-se organizado e estruturado em cinco capítulos.  

 

Após esta breve introdução, o segundo capítulo apresenta uma caracterização geral do sector 

dos resíduos sólidos, incidindo sobre o seu enquadramento legal, a organização do sector, a 

regulação económica, a satisfação das obrigações de serviço público e a regulação da 

qualidade de serviço em Portugal, Espanha, Holanda e Inglaterra.  

 

O terceiro capítulo revê e fornece um enquadramento ao nível dos estudos desenvolvidos 

nesta matéria em outros países, sistematizando quais os seu autores, as técnicas aplicadas 

(DEA e/ou full disposable hull - FDH), os inputs, outputs e factores explanatórios utilizados e as 

principais conclusões alcançadas.  

 

O quarto capítulo, para além de apresentação da técnica de benchmarking de data 

envelopment analysis (DEA) de medição da eficiência, efectua à sua aplicação a 29 entidades 

gestoras do serviço de RSU em Portugal (todo o mercado secundário). Primeiramente, os 

modelos aplicados e a sua especificação são discutidos. Depois, é desenvolvida uma análise 

detalhada dos resultados do desempenho obtidos e, finalmente, são examinadas a presença 

de eventuais outliers e a influência do ambiente operacional na eficiência dos serviços de 

resíduos sólidos portugueses.  

 

No capítulo cinco são enunciadas as principais conclusões obtidas com o presente trabalho de 

investigação e são apresentadas as linhas de investigação futuras e os problemas ainda em 

aberto neste domínio. 
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2 - O DESENVOLVIMENTO E A REFORMA DO SECTOR DOS RESÍDUOS 

 
 
2.1 – Portugal 

 

2.1.1 – Introdução 

 

A produção de resíduos sólidos ligada ao desenvolvimento das sociedades tornou o sector 

num dos maiores problemas com que as sociedades modernas se deparam. Deste modo, a 

gestão dos resíduos sólidos converteu-se num dos principais serviços públicos locais. Os 

municípios assumiram a responsabilidade da sua recolha e estabeleceram como um das suas 

prioridades manter as áreas da sua jurisdição em condições de higiene e de estéticas 

adequadas.  

 

As dificuldades dos municípios em lidar com a complexidade do serviço de resíduos sólidos 

(Sánchez, 2006), associadas a pressões oriundas da UE, suscitaram, nos últimos anos, 

grandes reformas no sector por toda a Europa. Alguns países anteciparam-se mesmo à UE ao 

tomar decisões relativas a problemas encontrados no sector dos resíduos sólidos (e.g. a 

Holanda). 

 

Em Portugal, este problema apenas foi devidamente tomado em consideração a partir dos 

anos 90, não só devido ao contínuo crescimento da produção de resíduos gerados pelos 

diversos stakeholders, mas também pelo tratamento inadequado que lhes era destinado 

(lixeiras), e que começou a atingir proporções dramáticas. No entanto, nos anos 90 do século 

passado foi desencadeado um conjunto significativo de reformas e medidas que permitiram a 

recuperação de parte substancial do atraso existente, tornando-se mesmo inovador e pioneiro 

em diversos campos (e.g. regulação dedicada).  

 

2.1.2 – Organização do sector  

 

Nas últimas décadas a crescente produção dos resíduos sólidos tornou-se num grande 

problema com consequências não só ambientais mas também económicas. O Decreto-Lei nº 

239/97 define Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) como “os resíduos domésticos ou outros 

resíduos semelhantes, em razão da sua natureza ou composição, nomeadamente os 

provenientes do sector dos serviços ou de estabelecimentos comerciais e industriais e de 

unidades prestadoras de cuidados de saúde, desde que, em qualquer dos casos a produção 

diária não exceda 1100 litros por produtor”.  

 

Os resíduos sólidos remanescentes dizem respeito aos resíduos hospitalares (RH) e aos 

resíduos industriais (RI), pertencendo a sua responsabilidade à administração central. Neste 
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âmbito, definem-se RH como “os resíduos produzidos em unidades de prestação de cuidados 

de saúde, em seres humanos ou animais e nas actividades de investigação relacionadas com a 

saúde”, segundo o Artigo 3º do Decreto-Lei nº 239/97. Os RI dividem-se em resíduos 

industriais banais (RIB), perigosos (RIP) e inertes, sendo que os resíduos inertes se inserem, 

comummente, na classe dos RIB. Os RIB definem-se como “os resíduos não perigosos 

gerados em actividades indústrias, bem como que resultem das actividades de produção e 

distribuição de electricidade, gás e água”. Consequentemente, os RIP “são todos os resíduos 

que apresentam características de perigosidade para a saúde ou para o ambiente”. 

 

Para um melhor estudo e possibilidade de estabelecimento de um conjunto de medidas de 

prevenção, reutilização e valorização é de extrema importância a identificação e quantificação 

dos resíduos. O Decreto-Lei nº 488/85 veio contemplar que as “entidades que efectuam 

qualquer tipo de gestão de resíduos devem organizar e manter actualizado um inventário que 

indique as quantidades, natureza, origem e destino dos resíduos produzidos ou recolhidos”. 

 

Como consequência, as autarquias passaram a ser obrigadas por lei, segundo a Portaria nº 

768/88, de 30 de Novembro, “a preencherem mapas de registo anuais e enviá-los à Comissão 

de Coordenação Regional da sua área de influência, que procederá a uma análise preliminar 

antes de os remeter à Direcção da Qualidade do Ambiente”. Actualmente, este serviço 

encontra-se ao abrigo das competências do Instituto de Resíduos (INR) que foi recentemente 

integrado na Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

A necessidade de controlar o crescimento de produção de RSU suscitou o desenvolvimento de 

vários tipos de tratamentos e políticas para os RSU. Tendo em conta o seu custo-benefício, 

definiram-se os seguintes processos por ordem de prioridades: (a) prevenção, redução e 

reutilização; (b) valorização material; (c) valorização orgânica (por compostagem); (d) 

valorização energética (por digestão anaeróbia e incineração); e (e) incineração sem 

recuperação de energia e deposição em aterro. 

 

A responsabilidade sobre a gestão de resíduos, incontornavelmente, cabe ao seu produtor, e 

tratando-se de RSU, compete aos municípios como entidades responsáveis a sua recolha e 

deposição. Mesmo assim, conforme o Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de Setembro, não “isenta os 

munícipes do pagamento das correspondentes taxas ou tarifas pelo serviço prestado, a título 

de gestão directa ou delegada”. Este documento normativo preconiza que se deva dar especial 

preferência à prevenção e redução da produção, através da reutilização ou alteração dos 

processos produtivos, por via da adopção de tecnologias mais limpas, tal como a devida 

consideração à valorização dos resíduos, através da reciclagem ou eliminação adequada. 

 

Na figura 1 consta a cadeia de operações dos sistemas de RSU relativos à recolha e ao 

transporte. 
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Figura 1 – Sistema de RSU 

 

Como a figura 1 evidencia os RSU recolhidos podem, quanto ao transporte, transitar 

directamente para as centrais de tratamento (e.g. Suldouro) ou, se assim for viável 

(economicamente), serem transportados para estações de transferência, como acontece na 

maior parte dos sistemas em Portugal. Podemos, assim, denominar e destrinçar estes dois 

tipos de sistemas, como sistema em “baixa” e em “alta”, respectivamente, ou em alternativa, 

mercado primário e secundário ou “retalho” e “grossista”.  

 

É possível, desta forma, definir sistema em “baixa” (retalho), como o processo de gestão da 

recolha dos RSU ao encargo dos municípios desde os locais de deposição, às estações de 

transferência, ou, na ausência destas, às estações de tratamento e de valorização. O sistema 

em “alta” (grossista) restringe-se às operações de gestão que têm início nas estações de 

transferência até à deposição final em aterro e cabe, usualmente, às entidades gestoras a 

responsabilidade deste processo. Em relação às embalagens e resíduos de embalagens, 

designado por mercado terciário, existe um circuito particular denominado de Sistema 

Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), mais conhecido por Sistema Ponto 

Verde, que garante a retoma, valorização e reciclagem de resíduos de embalagem não 

reutilizáveis. O quadro 1 explana o modo segmentado como se encontra o sector dos resíduos 

e a sua correspondente responsabilidade. 

 

Quadro 1 – Responsabilidade de cada segmento do sector dos resíduos sólidos 

  Responsabilidade 
Mercado Primário Recolha Município 
Mercado Secundário Deposição e tratamento Entidades plurimunicipais 
Mercado Terciário Reciclagem Sociedade Ponto Ver de e outras 

 

 

Recolha 

Recolha 
Selectiva 

Recolha 
Indiferenciada 

Centro de  
Triagem 

Aterro 

Compostagem 

Incineração 

Entidades 
Retomadoras 

Colecta 

Estação de 
Transferência 

Central de 
Tratamento e 
Valorização 

Transporte 
em baixa 

Transporte 
em alta 

Transporte 
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A Sociedade Ponto Verde (SPV), entidade sem fins lucrativos, constituída no final de 1996, 

associada ao programa Green Dot, preza pela recolha selectiva e pela retoma dos materiais 

passíveis de serem reciclados, tornando-se, assim, a primeira gestora do Sistema Integrado de 

Embalagens. A figura 2 evidencia o papel central da Sociedade Ponto Verde no mercado 

terciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Esquema ilustrativo do circuito das embalagens 

 

O mercado terciário em Portugal baseia-se na responsabilização da SPV pela gestão e destino 

final dos resíduos produzidos por Embaladores/Importadores que colocam as embalagens no 

mercado e no âmbito da prestação do serviço esta assegura o seu financiamento. O papel das 

autarquias / sistemas de gestão de RSU neste sistema limita-se a conduzir as embalagens 

usadas, oriundas da recolha selectiva e da triagem, para a SPV. 

 

Em Portugal, o tratamento e destino final dos RSU, ou seja, o sistema em “alta” encontra-se ao 

encargo de sistemas multimunicipais ou municipais/intermunicipais. Estes sistemas constituem 

os grandes alicerces do cumprimento dos objectivos estabelecidos pelo Plano Estratégico de 

RSU (PERSU) que foi aprovado em Julho de 1997. A constituição dos sistemas multimunicipais 

e das associações de municípios passou a ser possível com a publicação do Decreto-Lei nº 

379/93, de 5 de Novembro, que estabelece o regime de exploração e gestão dos sistemas 

multimunicipais e municipais de recolha e tratamento de resíduos sólidos, permitindo 

simultaneamente o acesso de capitais privados a esta actividade económica. 

 

Os sistemas multimunicipais (por atribuição e concessão) definem-se como sistemas de gestão 

de natureza empresarial atribuída pelo Estado a sociedades concessionárias de capitais 

exclusiva ou maioritariamente públicos, resultantes da associação de entidades de sector 

público, designadamente a Empresa Geral de Fomento (EGF) e as autarquias onde o 

investimento é efectuado predominantemente pelo Estado e, como já foi referido anteriormente, 

gerem apenas sistemas em “alta”. Os sistemas municipais ou intermunicipais (municípios 

isolados ou em associação) poderão ter operação directa ou operação concessionada, através 

Municípios 
 

Embaladores 
e 

Importadores 

Recicladores, 
Retomadores, 
Fabricantes de 
Embalagens  

 

Distribuidores 
 

Utentes 
 

Sociedade 
Ponto 
Verde 
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de concurso público, a entidade pública ou privada de natureza empresarial.  

 

Em Portugal continental existem 29 sistemas plurimunicipais (multimunicipais e municipais / 

intermunicipais) responsáveis pela gestão de RSU em “alta”. Destes 15 são concessões e 

pertencem ao segmento multimunicipal, dos quais 13 são controlados pela EGF. Os restantes 

deste grupo configuram situações atípicas e dizem respeito às Águas de Zêzere e Côa que é 

detida directamente pela Águas de Portugal, e à Braval que é detida maioritariamente pela 

Câmara Municipal de Braga, através da Empresa Pública Municipal AGERE – Empresa de 

Águas, Efluentes e Resíduos de Braga (empresa de capitais mistos). 

 

A EGF constitui a sub-holding do Grupo Águas de Portugal para a área de negócio dos 

resíduos e tem por missão contribuir para a resolução ambientalmente correcta do problema 

dos RSU, promovendo o seu tratamento e valorização, num quadro de desenvolvimento 

sustentável. 

 

Actualmente existem duas concessões no mercado municipal, que são delegadas a entidades 

privadas. Neste âmbito, a ZAGOPE é concessionária da Associação de Municípios Raia Pinhal 

e a FOCSA é a concessionária da Associação de Municípios Resíduos do Nordeste. 

 

O quadro 2 e o quadro 3 apresentam respectivamente a estrutura do mercado de RSU em 

Portugal. A figura 3 ilustra a evolução das concessões multimunicipais de serviços de gestão 

de resíduos.  

 

Quadro 2 – Estrutura do mercado de RSU em Portugal 

Entidades 
Concessionárias 
Multinacionais 

Concessões 
Municipais 

Associação de Municípios / 
Serviços Intermunicipais 

Empresas 
Intermunicipais 

Águas do Zêzere e Côa ZAGOPE  
(Raia-Pinhal) 

AMALGA – Associação de 
Municípios Alentejanos para a Gestão 
do Ambiente 

Ambilital 
Algar Ambisousa 
Amarsul FOCSA Tratolixo 
Braval (Resíduos do AMAVE – Associação de Municípios 

do Vale do Ave 
Ecobeirão 

Ersuc Nordeste) Gesamb 
Rebat  AMCAL – Associação de Municípios 

do Alentejo Central 
Resitejo 
Resiurb Resat 

Residouro AMVDN – Associação de Municípios 
do Vale do Douro Norte  Resioeste 

Resulima Lipor – Serviço Resíduos do  
Suldouro  Intermunicipalizado de Gestão de  
Valnor Grande Porto  
Valorlis   
Valorminho    
Valorsul   
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Figura 3 – Evolução das concessões multimunicipais de serviços de gestão de resíduos 

 

Quadro 3 – Panorama do sector dos resíduos 

Modelo de gestão Entidade Gestora 
Serviço prestado pelo operador 
Indiferenciados Recolha 
Baixa Alta selectiva 

Concessionárias 
Multimunicipais 

Águas do Zêzere e Côa   √ √ 
ALGAR   √ √ 
AMARSUL   √ √ 
BRAVAL   √ √ 
ERSUC √ √ √ 
REBAT   √ √ 
RESAT √ √ √ 
RESIDOURO   √ √ 
RESIOESTE   √ √ 
RESULIMA   √ √ 
SULDOURO   √ √ 
VALNOR   √ √ 
VALORLIS   √ √ 
VALORMINHO   √ √ 
VALORSUL   √   

  15 2 15 14 

Concessionárias 
Municipais 

FOCSA √ √ √ 
ZAGOPE   √   

  2 1 2 1 

Associações / Serviços 
Intermunicipais 

AMAVE   √ √ 
AMCAL   √ √ 
AMTRES   √ √ 
AMVDN   √ √ 
LIPOR   √ √ 
RESITEJO   √   

  6 0 6 5 

Empresas Intermunicipais 

AMBILITAL √ √ √ 
AMBISOUSA   √ √ 
ECOBEIRÃO √ √ √ 
ECOLEZÍRIA   √ √ 
GESAMB   √ √ 
Resialentejo   √ √ 

 6 2 6 6 

Empresas Municipais 

Agere √     
Águas da Covilhã √   √ 
EMAC √     
EMARP √     
EPMAR √     
Esposende Ambiente √     
FAGAR √     
HPEM √     
INOVA √     
MAIA AMBIENTE √   √ 
Tavira Verde √     
TROFÁGUAS √     
VIMÁGUA     √ 

  13 12 0 3 
TOTAIS 42 17 29 29 

1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 

Algar Valorsul Valnor 
Rebat 
Residouro 

Resat 
Águas 
do 
Zêzere e 
Côa  

Resioeste Amarsul 
FOCSA 
ZAGOPE 

Valorlis 
Ersuc 
Suldouro 
Resulima 
Valorminho 
Braval 
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Os serviços de gestão de RSU em “baixa”, concretamente a recolha indiferenciada de resíduos 

sólidos e/ou limpeza urbana, são actividades usualmente praticadas pelo próprio município ou 

por terceiras entidades, através de contratos de prestação de serviços (IRAR, 2006).  

 

A Lei 58/98, de 18 de Agosto, substituída recentemente pela Lei 53/2006, confere a 

possibilidade aos municípios, às associações de municípios e às regiões administrativas a 

"criação de empresas dotadas de capitais próprios, de âmbito municipal, intermunicipal ou 

regional, para exploração de actividades de interesse público”. No entanto, a totalidade da 

responsabilidade sobre as actividades de recolha municipal continua inalterável, apesar de 

poderem “delegar poderes respeitantes à prestação de serviços públicos nas empresas por 

elas constituídas", tais como operações referentes à recolha selectiva, de transferência, de 

tratamento e valorização.  

 

O quadro 4 sistematiza as diferentes formas organizatórias possíveis em Portugal para a 

gestão dos RSU.  

 

Quadro 4 – Modelos de gestão de serviços utilizados no sector dos resíduos 

Modelos de gestão utilizados em sistemas de titularidade estadual 
Modelo Entidade gestora Tipo de parceria 
Gestão directa Estado (não existe actualmente qualquer caso) Sem parceria 
Delegação Empresa pública (existe apenas o caso da EPAL) Sem parceria 
Concessão Entidade concessionária multimunicipal Parceria público-pública (Estado e 

municípios), podem evoluir para parceria 
público-privada (Estado município e 
entidades privadas) 

Modelos de gestão utilizados em sistemas de titularidade municipal ou intermunicipal 
Modelo Entidade gestora Tipo de parceria 
Gestão directa Serviços municipais 

 
 
Serviços municipalizados 

Sem parceria ou com parceria público-
pública no caso de serviços 
intermunicipais 
Sem parceria ou com parceria público-
pública no caso de serviços 
intermunicipalizados 

Delegação Empresa municipal pública Sem parceria 
Parceria público-pública (vários 
municípios 
Parceria público-pública (município(s) e 
outras entidades públicas) 
Parceria público-pública (município(s), 
outras entidades públicas e entidades 
privadas) 
Parceria público-pública (município e 
junta de freguesia) 

Concessão Entidade concessionária municipal Parceria público-pública (município(s) e 
outra entidade privada) 

Fonte: IRAR (2005) 

 

Por último, importa ainda realçar o papel dos organismos com relativa importância na 

organização do sector, como são os casos do IRAR, cujo papel será abordado no próximo 

capítulo, do Instituto de Resíduos (INR), do Instituto do Ambiente e das Organizações 

Ambientalistas. O INR e Instituto do Ambiente fundiram-se e formaram a Agência Portuguesa 

do Ambiente, mantendo integralmente as competências que lhes foram atribuídas. 
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O INR, criado através do Decreto-Lei n.º 142/96 de 23 de Agosto, constituía a entidade do 

Ministério do Ambiente do Território e do Desenvolvimento Regional responsável pela definição 

e execução da política nacional em matéria de resíduos. Em suma, este instituto caracteriza-se 

por ser um dos reguladores ambientais do sector com competências de coordenação geral, 

planeamento e licenciamento na gestão de resíduos, incluindo todo o tipo de fluxos, 

nomeadamente em termos de licenciamento da actividade e pareceres sobre os investimentos 

propostos a co-financiamento e também pelo assegurar do cumprimento das normas e dos 

regulamentos técnicos relacionados com a sua correcta gestão e ecologicamente equilibrada. 

 

O Instituto do Ambiente era um organismo com vastas competências no domínio do ambiente, 

nomeadamente, a sua actividade como autoridade nacional na avaliação do impacte ambiental 

a que estão sujeitos projectos no sector de abastecimento público de água, saneamento de 

águas residuais urbanas e gestão de RSU. 

 

Apesar de escassa intervenção ao nível da própria gestão, as Organizações Ambientalistas 

detêm um papel relevante ao nível do processo de tomada de decisões no sector, inter alia, 

elaborando pareceres sobre Planos de Ordenamento do Território e Projectos de infra-

estruturas, actuando ao nível de estudos específicos de cariz científico e desempenhando 

funções relevantes na sociedade civil. 

 

2.1.3 – Regulação do sector 

 

2.1.3.1 – Introdução 

 

Em Portugal existe uma entidade reguladora, o Instituto Regulador de Águas e Resíduos 

(IRAR) para o sector dos resíduos. Esta circunstância é atípica, pelo menos no cenário 

europeu. O IRAR, criado pelo Decreto-Lei n.º 230/97, tem como principal preocupação a 

protecção dos interesses dos utentes do serviço, promovendo a qualidade de serviço prestada 

pelas entidades gestoras e garantindo o equilíbrio dos tarifários praticados, conotada nos 

princípios da essencialidade, indispensabilidade, universalidade, equidade, fiabilidade e de 

custo-eficácia. 

 

Tendo em conta a finalidade da criação do IRAR, este adoptou no âmbito da regulação de 

conduta dos operadores como estratégia a publicação e comparação periódica (benchmarking) 

de um conjunto de indicadores de gestão (regulação sunshine), tornando-se numa ferramenta 

poderosa e eficaz no fornecimento de incentivos de desempenho através da implementação de 

competição por comparação entre as várias empresas. O IRAR detém também funções 

relevantes no que concerne à regulação estrutural (Baptista et al., 2003). 
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2.1.3.2 – IRAR 

 

2.1.3.2.1 – Atribuições 

 

O IRAR detém como atribuições a regulamentação, orientação e fiscalização da concepção, 

execução, gestão e exploração dos sistemas multimunicipais e municipais, bem como a 

actividade das respectivas entidades gestoras. Para além destas missões, garante a regulação 

dos respectivos sectores e o equilíbrio entre a sustentabilidade económica dos sistemas e a 

qualidade dos serviços, de forma salvaguardar os interesses e direitos dos cidadãos. Ademais, 

compete ao IRAR promover a normalização técnica do sector e, por último, estabelecer 

relações com outras instituições congéneres nacionais e internacionais, de forma a melhorar a 

sua actividade.  

 

Todavia, existem factores limitativos da intervenção do IRAR, como a inexistência de sanções 

previstas a entidades gestores concessionárias com mau desempenho pontual e sistemático e 

também pelo facto de os operadores do mercado no serviço de resíduos sólidos não 

concessionados não se encontrarem sujeitos à regulação do IRAR, pelo menos até à data 

(Setembro de 2007). Os operadores concessionados, designadamente as entidades gestoras 

de sistemas multimunicipais e de sistemas municipais, estão sujeitos a regulação económica 

com diferentes níveis de intervenção e a avaliação de desempenho anual.  

 

Por outro lado, o IRAR, face ao normativo legal, não tem competência para emitir instruções 

vinculativas sobre as reclamações ou queixas provenientes de utentes cujos serviços sejam 

geridos por serviços municipais, serviços municipalizados ou empresas municipais (entidades 

sob administração autárquica).  

 

A actividade regulatória, competência do IRAR, é sustentada pelo Decreto-Lei n.º 362/98, de 18 

de Novembro e posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 151/2002, de 23 de Maio. Estas 

normas prevêem que o IRAR deve pronunciar-se quanto ao valor das tarifas praticadas, 

monitorizar a sua evolução e diligenciar no sentido da elaboração de regulamentos necessários 

à sua correcta aplicação. 

 

2.1.3.2.2 – Regulação sunshine 

 

O IRAR adoptou a regulação sunshine como um dos seus instrumentos principais de 

regulação. Para esse efeito, o IRAR reúne num relatório anual os resultados do desempenho 

das entidades gestoras. A elaboração desse documento inclui uma avaliação conjunta do 

desempenho onde são efectuadas comparações entre as entidades gestoras e uma avaliação 

individual do desempenho de cada operador qualitativa e quantitativamente (Marques, 2006a). 
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A consciencialização da actuação das entidades gestoras, pretendida pelo IRAR, é obtida por 

pressão dos consumidores e dos cidadãos em geral, através dos seus grupos de defesa, dos 

media, da classe política (Governo/partidos) e das organizações não governamentais (ONG). 

 

As entidades gestoras que apresentam um fraco desempenho ficam constrangidas e, por 

conseguinte, terão propensão a corrigir os desvios manifestados. Embora este método não fixe 

tarifas e o seu poder coercivo seja limitado, a exposição e a discussão pública do 

comportamento do regulado desencadeia efeitos bastantes positivos, introduzindo 

competitividade entre as entidades reguladas e conduzindo a um aumento progressivo da 

performance no respectivo mercado (Marques, 2005). 

 

2.1.3.2.3 – Qualidade do serviço 

 

Um dos principais objectivos (e resultados) da regulação sunshine consiste na melhoria da 

qualidade do serviço. O IRAR recorre para este efeito a um conjunto de indicadores de 

desempenho que publica no relatório anual referido. Estes indicadores medem a eficiência e 

eficácia dos operadores relativas a aspectos específicos da actividade desenvolvida ou do 

comportamento do sistema. 

 

Os indicadores de desempenho nos serviços de resíduos sólidos reflectem, de forma isolada 

ou combinada entre si, as condições de funcionamento dos sistemas em análise (Teixeira e 

Neves, 2007), apesar de, a priori, se saber que ao analisar apenas um indicador se trata de 

uma visão parcial da realidade da gestão (medida parcial de produtividade), não incorporando 

em geral toda a sua complexidade. Consequentemente, o IRAR implementou três grupos de 

indicadores que visam a defesa dos interesses dos utilizadores, a sustentabilidade da entidade 

gestora e a sustentabilidade ambiental (IRAR, 2007). 

 

Na vertente da defesa dos interesses dos utilizadores, o grupo de indicadores desenvolvido 

pretende avaliar o grau de salvaguarda dos interesses dos utilizadores, nomeadamente ao 

nível da maior ou menor acessibilidade que têm ao serviço e da qualidade do serviço que lhes 

é prestado. Neste grupo incluem-se os indicadores de cobertura do serviço, cobertura da 

recolha selectiva, preço médio do serviço e resposta a reclamações escritas. 

 

No domínio da sustentabilidade da entidade gestora, o IRAR implementou um grupo de 

indicadores com o intuito de avaliar o nível de protecção da sustentabilidade técnico-económica 

da entidade gestora e dos seus legítimos interesses. Este grupo foi estruturado em quatro 

subgrupos, inter alia, aspectos económico-financeiros infra-estruturais, operacionais e recursos 

humanos. O subgrupo da sustentabilidade económico-financeira da entidade gestora 

compreende os indicadores de cobertura dos custos operacionais, custos operacionais 

unitários e rácio de solvabilidade. O subgrupo da sustentabilidade infra-estrutural da entidade 
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gestora inclui os indicadores de reciclagem, valorização orgânica, incineração, deposição em 

aterro e utilização da capacidade de encaixe anual do aterro. O subgrupo da sustentabilidade 

operacional do operador engloba os indicadores de avarias em equipamento pesado e a 

caracterização dos resíduos. O último subgrupo apenas envolve o indicador recursos humanos. 

 

No que se refere à sustentabilidade ambiental, o IRAR desenvolveu um grupo de indicadores 

que pretende avaliar o nível de segurança relativo a aspectos ambientais associados à 

actividade da entidade gestora, onde se inserem os indicadores análises realizadas aos 

lixiviados, qualidade dos lixiviados após tratamento, utilização de recursos energéticos, 

qualidade das águas subterrâneas e qualidade das emissões para o ar. Em suma, o IRAR 

definiu vinte indicadores de desempenho para o serviço de RSU, expostos no quadro 5, onde 

inclui também o seu âmbito de aplicação, designadamente se apenas a entidades em “baixa”, 

“alta” ou mista. 
 

Quadro 5 – Indicadores de desempenho para a gestão de RSU 

INDICADORES DE DESEMPENHO PARA OS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS ALTA BAIXA MISTO 

Defesa dos interesses dos utilizadores    

Acessibilidade do serviço aos utilizadores    

Cobertura do serviço (%) • • • 
Cobertura da recolha selectiva (%) - • • 
Preço médio do serviço (€/t) • • • 
Qualidade do serviço prestado aos utilizadores    
Resposta a reclamações escritas • • • 
Sustentabilidade da entidade gestora    
Rácio de cobertura dos custos operacionais (-) • • • 
Custos operacionais unitários (€/t) • • • 
Rácio de solvabilidade (-) • • • 
Sustentabilidade infra-estrutural da entidade gestora    
Reciclagem (%) • • • 
Valorização orgânica (%) • - • 
Incineração (%) • - • 
Deposição em aterro (%) • - • 
Utilização da capacidade de encaixe anual de aterro (%) • - • 
Sustentabilidade operacional da entidade gestora    
Avarias em equipamento pesado (n.º/103t/ano) • • • 
Caracterização dos resíduos (-) • • • 
Sustentabilidade em recursos humanos da entidade gestora    
Recursos humanos (n.º/103t/ano) • • • 
Sustentabilidade ambiental    
Análises realizadas aos lixiviados (%) • - • 
Qualidade dos lixiviados após tratamento (%) • - • 
Utilização de recursos energéticos (kWh/t) • • • 
Qualidade das águas subterrâneas (%) • - • 
Qualidade das emissões para o ar (%) • - • 

(•) Aplicável; (-) Não aplicável; Fonte: IRAR (2007) 
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Por fim, o IRAR, através do seu relatório anual, avalia e emite algumas observações relativas 

ao resultado de cada indicador por operador regulado. Esta avaliação é exercida segundo um 

sistema de classificação que compara o valor obtido com valores de referência. Os valores de 

referência são valores óptimos, ou próximo disso, que o regulador considera como razoáveis 

de atingir para operadores regulados. No entanto, como o próprio nome do valor de referência 

indica, estes valores não podem ser analisados per si e descontextualizados.  

 

O IRAR classifica qualitativamente o desempenho de cada operador, tendo em conta a 

qualidade do serviço prestado, se insatisfatória, mediana ou boa, mediante a discrepância 

entre o resultado obtido pelo indicador e o intervalo de valores de referência. O IRAR publica 

os resultados hierarquizando os resultados por indicador de desempenho, conforme ilustra e 

exemplifica a figura 4. 

 

 

Figura 4 – Ficha de benchmarking do respectivo indicador 

 

Ademais, o IRAR explana, por operador, os resultados obtidos do cálculo dos indicadores de 

desempenho, quantificando e classificando a qualidade de serviço em insatisfatória, mediana 

ou boa, atribuindo-lhe uma bola vermelha, laranja e verde, respectivamente. A figura 5 permite 

observar o modo como o IRAR publicita os resultados obtidos dos indicadores, bem como a 

sua qualificação. 
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Por exemplo, para o indicador recursos humanos, o seu valor de referência é de 0,4 

empregados por mil toneladas, correspondendo a este (ou inferior) um bom desempenho. O 

desempenho é avaliado como mediano quando se situar entre 0,4 e 0,5 empregados por mil 

toneladas e como insatisfatório acima desse valor. Deste modo, apenas a Ersuc, Suldouro, 

Valorsul e Zagope apresentaram um bom desempenho e a Águas do Zêzere e Côa, Resulima 

e Valorlis obtiveram um desempenho mediano. As restantes entidades gestoras apresentaram 

uma qualidade de serviço insatisfatória. Logo, no que se refere a este indicador, às entidades 

Ersuc, Suldouro, Valorsul e Zagope foi atribuída uma bola verde, às entidades Águas do 

Zêzere e Côa, Resulima e Valorlis foi-lhes conferida uma bola amarela, enquanto às restantes 

entidades foram contempladas com uma bola vermelha. 

 

 

Figura 5 – Ficha de avaliação anual da qualidade de serviço de uma entidade gestora 

 

2.1.3.3 – Obrigações de serviço público 

 

Os serviços de interesse económico geral (SIEG) envolvem actividades que “satisfazem 

necessidades básicas de natureza económica à generalidade dos cidadãos e cuja existência 

seja essencial à vida, à saúde ou à participação social dos cidadãos” (Marques, 2005). 

Envolvem, inter alia, os sectores dos transportes, os serviços postais, a energia ou a qualquer 

outro serviço público de natureza económica submetido a “obrigações de serviço público”, 

como é o caso do serviço de resíduos sólidos. 

 

Estas obrigações de serviço público restringem-se aos requisitos estabelecidos pelas 

autoridades públicas a quem presta um dado serviço, com o objectivo de satisfazer certos 
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princípios de interesse público, inter alia, o serviço universal, a continuidade, a qualidade do 

serviço, a acessibilidade de preços e a protecção do utilizador e do consumidor. 

 

O conceito de serviço universal engloba um conjunto de requisitos de interesse geral que 

garantem que certos serviços são disponibilizados, com a qualidade especificada, a todos os 

consumidores e utentes num determinado território, independentemente da sua localização 

geográfica, e a um preço acessível, em função das condições territoriais específicas. 

 

Em relação ao requisito de continuidade, esta submete que o respectivo operador é obrigado a 

garantir que o serviço é prestado sem interrupção. Em relação a certos serviços, a provisão 

ininterrupta pode até corresponder ao interesse comercial do prestador, pelo que nem sempre 

é necessário impor ao operador um requisito legal de continuidade. No plano nacional, esse 

requisito tem de ser conciliado com o direito à greve e o respeito do Estado de direito. 

 

A definição, o acompanhamento e a aplicação de requisitos de qualidade de serviço, por parte 

das autoridades públicas, tornaram-se elementos essenciais do processo de regulação na área 

dos serviços de interesse geral. 

 

O conceito de acessibilidade dos preços exige que um serviço de interesse económico geral 

seja oferecido a um preço acessível, a fim de que todos dele possam beneficiar.  

 

Em Portugal, apesar da elevada importância que os serviços de resíduos sólidos têm para os 

consumidores/utilizadores, não existe qualquer referência na legislação vigente neste domínio. 

 

2.1.3.3.1 – Acessibilidade do serviço aos utilizadores 

 

a) Cobertura do serviço 

 

No âmbito da cobertura de serviço destaca-se o bom desempenho global das entidades 

gestoras de sistemas multimunicipais, aproximadamente 100%, fruto da extravasão dos limites 

geográficos da área de acção de algumas entidades gestoras (Valnor, Amarsul e Residouro) 

devido ao facto de receberem RSU provenientes de outros sistemas. Também em “baixa” o 

grau de cobertura é de próximo de 100% em todo o território nacional. De qualquer forma, o 

serviço universal não está imposto pela lei portuguesa para os serviços de resíduos sólidos. 

 

b) Cobertura da recolha selectiva 

 

Em relação à cobertura de serviço de recolha selectiva, e não obstante a escassa informação 

disponibilizada pelas entidades, é possível aferir um desempenho global mediano, na ordem 

dos 77% (IRAR, 2006). 
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c) Preço médio do serviço 

 

Em Portugal, existe grande discrepância de valores dos encargos suportados pelas entidades 

gestoras, possivelmente devido às demais diferenças entre as várias regiões, revelando uma 

acentuada dispersão de desempenho de serviço entre as entidades gestoras. De notar que, 

apesar do decréscimo em relação ao ano transacto, existem três entidades gestoras a praticar 

o serviço com um custo bem superior à média dos preços praticados. Em “baixa” a disparidade 

de preços é ainda maior, existindo municípios que não têm sequer tarifário. 

 

2.1.3.3.2 – Qualidade do serviço prestado aos utilizadores 

 

No que diz respeito a esta obrigação de serviço público importa realçar o desempenho global 

insatisfatório no domínio da resposta a reclamações escritas pelas entidades gestoras, ainda 

que muito próximo do desempenho mediano, com uma percentagem de resposta de 89% 

(IRAR, 2006). Contudo, ressalve-se que algumas respostas podem ter sido feitas de outra 

forma, como, por exemplo, verbalmente, não sendo contabilizadas por este indicador. Na 

maioria das situações a qualidade de serviço é já satisfatória, embora as obrigações da 

prestação do serviço com a qualidade desejada apenas sejam definidas pelo IRAR para os 

operadores na esfera das suas atribuições, não existindo qualquer referência na legislação. 

 

2.1.3.4 – Tarifas 

 

Os sistemas tarifários implementados pelos municípios em Portugal Continental apresentam 

grande variabilidade, não só pelo modo como são cobrados, mas também pelos 

correspondentes montantes. Actualmente, a gestão dos RSU encontra-se numa indubitável 

insustentabilidade financeira, gerada pela escassa cobertura dos sistemas tarifários em relação 

aos custos reais do serviço de resíduos sólidos. Os tarifários são propostos pelos executivos 

municipais e aprovados em Assembleia Municipal, independentemente da forma organizatória 

ser o serviço municipal, o serviço municipalizado ou a empresa municipal.  

 

Os preços praticados são estabelecidos mediante uma parcela fixa e/ou uma parcela variável, 

variando consoante o município. A remuneração do serviço é, usualmente, discriminada na 

factura da água. Porém, também pode ser estabelecida em função da frequência da remoção, 

das características do município (e.g. área), do sistema de remoção (e.g. sistema de remoção 

porta-a-porta ou por pontos) ou das características dos fogos. 

 

É notório o contínuo crescimento real da tarifa, apesar de ainda insuficiente. Entre as demais 

razões, pode ser justificado pela falta de coragem política em repercutir sobre os 

consumidores/utilizadores a totalidade dos custos do serviço. No entanto, existem outras 

razões, embora não tão contundentes, mas que também podem explicar este suave 
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crescimento, como a existência de atrasos na execução dos planos de investimento, as 

alterações de procura e dificuldades financeiras, oriundas das dívidas dos utilizadores. 

Contudo, as entidades gestoras tentam debelar estes factores encontrando soluções cada vez 

mais eficientes nas fases de investimento e de operação, de modo a que as tarifas não sofram 

variações relevantes por encargos evitáveis. 

 

Em Portugal, as tarifas praticadas pelas entidades gestoras de sistemas multimunicipais são 

propostas pelo IRAR e sujeitas a aprovação do concedente (Ministro do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional). Estas tarifas são estabelecidas 

com base em critérios harmonizados permitindo a recuperação da totalidade dos custos, a 

saber a amortização de todos os investimentos que é necessário realizar até ao final do 

período da concessão para assegurar a prestação do serviço e devem ser fixadas de modo a 

gerar um resultado líquido que permita assegurar a remuneração dos accionistas estabelecida 

no contrato de concessão, bem como os juros da aplicação financeira do fundo de renovação 

do equipamento. A regulação económica baseia-se, assim, no método de regulação por taxa 

de remuneração. A figura 6 ilustra as tarifas dos serviços de gestão de RSU praticadas pelas 

entidades gestoras nos últimos anos. 

 

Quanto aos serviços concessionários em “baixa”, o tarifário resulta do acordado 

contratualmente aquando da realização do concurso público para a sua atribuição.   

 

 
Figura 6 – Tarifas das entidades gestoras de sistemas multimunicipais (€/tonelada) 

 

Como forma de promoção da qualidade do serviço e de modo a atingir a pretendida 

sustentabilidade financeira é necessário aumentar a amplitude de actuação regulatória do 

IRAR a todos os sistemas plurimunicipais (além dos sistemas em “baixa”). 

 

2.1.4 – Operadores e grandes números  

 

Neste subcapítulo, importa realçar os principais números do sector, em particular os cerca de 5 

milhões de toneladas de RSU produzidos em Portugal Continental no ano de 2005, resultando 

€ 

Ano 
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numa capitação de 1,36 kg por habitante e por dia, com base nos dados provisórios do Sistema 

de Gestão da Informática sobre Resíduos (SGIR). 

 

Destes 5 milhões de toneladas de RSU, 66% destinam-se a aterro sanitário, 20% são 

incinerados com recuperação de calor, 7% estão sujeitos a valorização orgânica e 7% são 

reciclados (IRAR, 2006). Deste modo é possível aferir que em termos médios ainda são 

depositados em aterro 0,85 kg dos resíduos produzidos por pessoa e por dia. Apesar do 

inquestionável crescimento da recolha selectiva ao longo da última década, os resíduos sólidos 

recolhidos indiferenciadamente representam ainda uma parcela muito elevada.  

 

Ao nível das infra-estruturas, as entidades gestoras de RSU de Portugal Continental detêm 78 

estações de transferência, 28 centrais de triagem, 34 aterros, 2 unidades de incineração com 

recuperação de energia, 8 unidades da valorização orgânica, 179 estações de triagem, 179 

ecocentros, 27 264 ecopontos. 

 

Em relação ao sistema de embalagens realça-se o papel da SPV ao retomar cerca de 350 000 

toneladas de resíduos de embalagem em 2005 e 370 000 em 2006. 

 

 

2.2 – Inglaterra 

 

2.2.1 – Organização do sector 

 

A Inglaterra tem aproximadamente 50 milhões de habitantes e 130 395 km² de área. Sendo 

Inglaterra uma monarquia parlamentarista, o país em termos administrativos divide-se em 

quatro níveis de subdivisões: regiões, condados (County Council), distritos (District Council) e 

paróquias (parish). 

 

Em Inglaterra, o mercado de recolha de RSU tem vindo a sofrer sucessivas alterações ao longo 

do tempo. A primeira verificou-se ao nível da gestão do sector, pois passou-se de um serviço 

totalmente prestado por entidades públicas até à actual elevada concentração de empresas 

privadas, onde 60% da recolha de RSU se encontra concessionada em cinco grandes 

companhias. Empresas essas com elevado poder económico e cuja recolha e tratamento dos 

RSU representa uma pequena parcela dos seus negócios. O mercado de tratamento de RSU é 

globalmente prestado por entidades privadas.  

 

A responsabilidade no serviço de resíduos sólidos recai sobre as autoridades locais a recolha 

dos resíduos ao nível do District Council, e do tratamento e deposição dos resíduos municipais 

ao nível County Council. Em situação de coexistência na mesma área de ambas as 

autoridades são, simultaneamente, responsáveis pelo serviço. Caso contrário, apenas a 
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autoridade prevalecente é a responsável por ambas recolhas e deposições. A figura 7 

representa todo o sistema dos RSU em Inglaterra. 

 

 

Figura 7 – Modelo do sistema de RSU em Inglaterra (adaptado de Massarutto, 2006) 

 

O boom de outsourcing no serviço de recolha e tratamento de RSU deveu-se, principalmente, 

ao facto de o governo britânico ter transferido todos os proveitos do serviço para os sectores 

que o sustentam, maximizando, desta forma, o suporte da privatização, pois “o facto de 

governo local estabelecer a necessidade da garantia do fornecimento do serviço, não implica 

que este seja produzido pelo próprio governo” (Bel, 2003).  

 

O intuito de desenvolver o sector conduziu a um número muito elevado de concursos públicos 

com o objectivo de reduzir os custos do serviço. No entanto, contrariamente ao pretendido, 

este aumento, em virtude da elevada concorrência, trouxe como adjuvante um sucessivo 

decréscimo da qualidade do serviço. O governo central, agindo em conformidade, implementou 

o Local Government Act 1999, subsistindo o regime “Best Value”, ao invés do concurso público 

obrigatório, como forma de recuperar a qualidade perdida e tentando manter o “value for 

money”. Sob este novo sistema de best value, os concorrentes evidenciam uma maior 

preocupação com a qualidade do serviço (outputs), passando para o contratante a importância 

dos inputs relevantes. Todavia, muitos autores defendem que o grau de concorrência foi 

esbatido e que a anterior situação seria preferível para a maximização da eficiência económica. 

 

A Inglaterra enfrenta, actualmente, um grave problema com a crescente produção de resíduos 

sólidos, e em particular com os resíduos domésticos. A quantidade produzida aumenta cerca 

de 3% por ano (mais do que o produto interno bruto).  

 

Para além deste crescimento, a Inglaterra tem uma enorme dependência dos aterros 

sanitários. Cerca de 80% dos resíduos domésticos são ainda depositados, tornando-se numa 
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das percentagens mais elevadas da UE. Esta realidade é particularmente grave tendo em 

conta que aproximadamente 25% de todas as emissões de metano na Inglaterra são 

provenientes dos aterros sanitários. 

 

Contudo, a explicação desta situação deve-se às menores exigências económico/financeiras 

por parte dos governos, tendo em atenção a abundância de lugares de deposição (“buracos”) 

oriundos das indústrias de extracção e outras actividades, desencorajando qualquer 

investimento em outro tipo de alternativa. 

 

A responsabilidade sobre as politicas adoptadas encontra-se ao encargo do Department for 

Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) e do Industry and Trade Department, enquanto o 

financiamento recai equitativamente sobre Office of the Deputy Prime Minister (ODPM) e a 

DEFRA. 

 

Em Inglaterra, para além do serviço prestado pelas autarquias e empresas privadas, existem 

também várias empresas de economia social que se encontram ligadas ao Community 

Recycling Network (CRN) e associadas ao programa Green Dot, prestando serviços na área da 

recolha selectiva. Estas empresas de economia social, organizações sem fins lucrativos, têm 

na reintegração social o seu principal objectivo. A sua sustentabilidade é criada segundo 

contratos com as autarquias ou empresas privadas ou Fundos Ambientais de Acção, através 

do Estado pela prestação de serviços. 

 

2.2.2 – Regulação 

 

2.2.2.1 – Generalidades 

 

O Reino Unido foi pioneiro na aplicação de normas sobre o controlo dos serviços locais. Mais 

concretamente, a Comissão de Auditoria elaborou um conjunto de indicadores de eficiência e 

eficácia para avaliar as autarquias locais, de modo a garantir o cumprimento das exigências 

oriundas da Local Authority Act 1992. Ademais, desencadeou a constituição das Citizen´s 

Charter (carta de cidadão), onde se estabelecem os requisitos mínimos que devem ser 

cumpridos pelas ditas autoridades. 

 

Actualmente, este processo encontra-se bastante desenvolvido através dos requisitos exigidos 

no livro verde The Modern Local Government, com uma grande interacção com os utentes, 

onde estes emitem opiniões e sugestões sobre o serviço que lhe é prestado. 

 

Para complementar todo este processo de modernização do serviço, foi estabelecido um 

sistema de incentivos, mediante a consignação de prémios ou reconhecimentos, “Charter 

Mark”, à entidade gestora com melhor desempenho. 
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Presentemente, a responsabilidade sobre a regulação ambiental é atribuição da Environmental 

Agency (EA), que licencia a localização de aterros ou da incineração. 

 

Em relação às embalagens, a regulamentação inglesa obriga anualmente os seus produtores 

ao registo na EA, ao pagamento das respectivas taxas e ao registo das embalagens utilizadas, 

a recuperar e reciclar as toneladas de resíduos de embalagens especificados e a certificar-se 

do cumprimento das obrigações de recuperação e reciclagem das embalagens. 

 

2.2.2.2 – Tarifas 

 

O sistema tarifário implementado em Inglaterra está integrado na Council Tax, uma taxa que 

engloba todos os serviços públicos prestados pelos municípios. Esta taxa tem uma relação 

directa com a sustentabilidade orçamental do município para a recolha e tratamento dos RSU e 

pode ser limitada pelo próprio Standard Spending Assessment (SSA), se assim for necessário 

(OCDE, 2000). É de realçar a inexistência de regulação sobre os preços do serviço como 

acontece noutros serviços de interesse económico geral (água e saneamento de águas 

residuais) e também a proibição por lei da implementação de sistemas tarifários em função dos 

RSU produzidos.  

 

Além do valor cobrado referido anteriormente, os governos locais são financiados por um 

subsídio oriundo do Governo Central. Este subsídio é estabelecido mediante uma avaliação 

através do SSA, que define um conjunto de linhas de orientação para a sua atribuição, de 

modo a garantir os níveis de serviço padrão especificados pelo Governo Central. 

 
2.2.3 – Operadores e grandes números 

 

Em Inglaterra são produzidos anualmente cerca 272 milhões de toneladas de resíduos sólidos 

(DEFRA, 2007). Deste total de resíduos produzidos, apenas 9% representam os resíduos de 

natureza doméstica (25 milhões de toneladas), originando numa capitação de 1,25 kg por 

habitante e por dia. Outro valor que importa frisar refere-se aos 65 milhões de toneladas 

provenientes de estabelecimentos comerciais e industriais.  

 

A contrastar com a elevada percentagem de aterros sanitários em activo, salienta-se a actual 

percentagem de reciclagem e compostagem praticada em Inglaterra que é de 27% dos RSU de 

natureza doméstica (6,75 milhões de toneladas). Apesar desta percentagem ainda ser 

diminuta, revela-se um caso prático de relativo sucesso, tendo em conta a conjuntura que a 

Inglaterra evidenciava em 2000 (7%). 

 

A deposição em aterro sanitário representa três quartos do tratamento de RSU. A reutilização e 

reciclagem conta com 13% e o restante refere-se a processos de pré-tratamento, incluindo os 

9% por incineração. 
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Actualmente a gestão dos resíduos envolve um encargo de cerca de £1.6 biliões. No entanto, a 

taxa de deposição mantém-se reduzida em relação a outros países igualmente desenvolvidos, 

a rondar £24 por tonelada, estando previsto aumentar £3 por ano até atingir £35 por tonelada 

(fonte: website da DEFRA). 

 

As empresas de economia social abrangem actualmente 1,5 milhões de habitações por 

semana. 

 

 

2.3 – Países Baixos 

 

2.3.1 – Organização do sector 

 

Os Países Baixos (The Netherlands) encontram-se divididos em 12 regiões administrativas, 

467 municípios e têm 16,5 milhões de habitantes, envolvendo 41.526 km2. Cada região é 

representada pelo seu governador, Comissário do Rei ou da Rainha. 

 

Os Países Baixos foram, entre outros países, pioneiros no desenvolvimento da prestação de 

serviços públicos, procurando outras formas de gestão, para além da prestação directa do 

município. Este desenvolvimento suscitou no mercado da recolha e tratamento dos RSU um 

elevado nível de complexidade, não só pelas variadas e qualificadas tecnologias ao dispor 

deste serviço, mas também pelos sistemas tarifários divergentes.  

 

O outsourcing tornou-se um meio bastante viável e comum, para aumentar a eficiência de 

serviços municipais, envolvendo, entre outras tarefas, a recolha de RSU e a limpeza de 

edifícios e manutenção de veículos. O intuito foi sempre o da redução dos custos 

(aproximadamente 20%) e o incremento da eficiência associada à melhoria de qualidade. A 

forte carga fiscal no serviço de recolha dos RSU, nomeadamente através da taxa de IVA de 

17,5%, é também um factor a reter. 

 

Como em muitos outros países, existe também muita heterogeneidade entre as regiões dos 

Países Baixos, tanto de ordem geográfica como também no que respeita à mentalidade e 

sensibilidade da população para com os problemas ambientais associados aos resíduos. 

Apesar de o denominado sistema de consignação estar bastante enraizado nas práticas dos 

seus habitantes, existem sempre zonas com melhor funcionamento que outras. O sistema de 

consignação permite recuperar e reutilizar as embalagens depois de usadas pelos 

consumidores (Levy, 2002). Este sistema envolve, necessariamente, a cobrança aos 

utilizadores no acto de compra dos produtos. Posteriormente, o depósito só pode ser efectuado 

no acto da devolução. 

 



27 
 

Uma das principais medidas implementadas pelo governo relaciona-se com os incentivos 

financeiros fornecidos às escolas para o armazenamento de materiais recicláveis e 

reutilizáveis, permitindo o molde de uma política bastante bem sustentada e impondo uma 

sistematização nos utentes em relação ao “melhor” tratamento de resíduos produzidos. 

 

Para além da elevada consciencialização existente nos Países Baixos, este foi também um dos 

países europeus pioneiro na implementação de sistemas tarifários com base na produção de 

resíduos que permitem cobrir os encargos com o serviço de RSU, nomeadamente, em 

Oostzann no ano de 1993, através da instituição do estabelecimento de preços baseados no 

peso dos RSU produzidos. 

 

Este método tem como principal objectivo uma maior transferência dos custos de recolha e 

tratamento dos RSU para quem realmente os produz. Resulta também em maiores eficiências 

nos preços e significantes benefícios sociais, para além de eficientes reduções de resíduos 

urbanos biodegradáveis, aumentando, consequentemente, a reciclagem.  

 

No domínio do mercado terciário, os Países Baixos não têm participação no programa do 

Green Dot, existindo, no entanto, uma entidade, criada em 2006, a NEDVANG, encarregue do 

sistema das embalagens e de ajudar as empresas nas suas responsabilidades para com a 

reciclagem. 

 

Os Países Baixos detêm um sistema de tratamento de resíduos através de incineração 

bastante desenvolvida, permitindo até importar resíduos de outros Países. Além da menor 

poluição ambiental, por parte da incineração face ao aterro sanitário, este método permite 

ainda largas vantagens sobre a diminuição do volume de resíduos e ganhos de energia que 

podem ser recuperados para diferentes fins. 

 

2.3.2 – Regulação 

 

2.3.2.1 – Generalidades 

 

A regulamentação no sector dos resíduos tem vindo a aumentar ao longo dos anos, 

procurando reduzir a produção dos resíduos e simultaneamente sustentar a utilização da 

incineração, ao invés da deposição em aterro. Não obstante não existir uma entidade 

reguladora dedicada e independente, o governo representa uma “mão forte” sobre o sector, 

revelando grande preocupação e, por conseguinte, produzindo regulamentação rigorosa e 

exigente no sector dos resíduos, em particular relativamente às consequências ambientais do 

seu tratamento, como se apresenta no quadro 6. 
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Quadro 6 – Enquadramento histórico da regulação do mercado dos resíduos 

Ano Acontecimento 
1976 Primeira lei de resíduos holandesa: auto-suficiência local para a deposição de resíduos  

1979 Prioridade WASTE aceite no parlamento holandês 

1985 Primeira directiva holandesa que regula as emissões provenientes incineradoras 

1989 Segunda directiva holandesa que regula as emissões provenientes incineradoras 
1990 Fundação holandesa AOO: auto-suficiência para a deposição 

1991 Directriz orientadora sobre a estrutura da EU (auto-suficiência europeia) 
1993 Directiva holandesa reguladora das emissões dos aterros 

1993 Primeiro município holandês a usar um sistema tarifário em função da frequência 

1993 Seis municípios holandeses já tinham o seu sistema tarifário em função de sacos 

1994 Obrigação de recolha separada de resíduos orgânicos 
1994 Primeiro município holandês a usar sistema tarifário em função do peso 

1996 Introdução de interdição do aterro  
1996 Introdução da taxa de deposição em aterro (13 €) 

1998 Aumento da taxa de deposição em aterro (29 €) 
1999 Directiva europeia de regulação sobre as emissões do aterro 

2000 Auto-suficiência nacional na Holanda 
2000 Aumento da taxa de deposição em aterro (64 €) 

2000 Directiva europeia de incineração 
2002 Aumento da taxa de deposição em aterro (75 €) 

2003 Anulação do moratorium da capacidade de incineração na Holanda 
2005 Aprovação da exportação de resíduos para incineradoras estrangeiras 

Fonte: Adaptado de Dijkgraaf (2004) 
 

2.3.2.2 – Tarifas  

 

Os sistemas tarifários implementados pelos municípios dependem (Dijkgraaf e Gradus, 2003): 

(a) do peso dos resíduos; (b) do número de sacos recolhidos; (c) da frequência da recolha e do 

volume do contentor; (d) do volume do contentor; (e) da fusão ou separação de sistemas. É da 

responsabilidade de cada município a decisão sobre qual é o sistema que pretende adoptar. 

 

Estas tarifas têm a função, não só de repercutir sobre os utentes o custo real de tratamento dos 

resíduos sólidos, mas também a desincentivação à produção dos mesmos. Na figura 8 

observa-se a evolução ao longo do tempo do custo do serviço de resíduos sólidos. 

 

 

Figura 8 – Custos da recolha e tratamento dos RSU (€/tonelada) (Dijkgraaf, 2004) 
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Em alguns municípios existem sistemas gratuitos de recolha de papel reciclável organizado por 

determinadas associações de natureza social (e.g., clubes desportivos). 

 

Em 2000, 23% dos municípios dos Países Baixos tinham aderido ao sistema de 

estabelecimento de preços em função da produção de resíduos (Dijkgraaf et al., 2003). Não 

obstante a crescente adesão de municípios a este tipo de sistema, o número de municípios que 

adoptam o sistema tarifário baseado no peso dos RSU produzidos é ainda relativamente baixo. 

Esta situação pode ser explicada pelos custos administrativos de implementação do sistema e 

pela potencial emersão da deposição ilegal. 

 

É de realçar que o sistema que mais tem registado maior adesão, por parte dos municípios, 

consiste na implementação de tarifas baseadas no volume do contentor e na frequência da 

recolha. 

 

2.3.3 – Operadores e grandes números 

 

Nos Países Baixos, 80% dos resíduos são reciclados, 10% são incinerados e somente 9% são 

depositados em aterros. Estes resultados permitem determinar os seguintes indicadores, inter 

alia, 10 kg por pessoa por ano são depositados em aterro e 630 kg por pessoa por ano são 

resíduos municipais recolhidos. 

 

Actualmente, o tratamento dos resíduos representa cerca de 4,6 biliões € no orçamento das 

entidades gestoras. A tarifa cobrada sobre a recolha e tratamento de RSU aos resíduos 

domésticos holandeses tem vindo a crescer sucessivamente desde a sua primeira 

implementação, respectivamente de cerca de 44 € / ano em 1972, até recentemente (2005), 

em cerca de 250 € / ano. 

 

 

2.4 – Espanha 

 

2.4.1 – Organização do sector 

 

A Espanha tem aproximadamente 40 milhões de habitantes encontrando-se em 2º lugar entre 

os estados membros da UE com mais área e em 5º lugar dos países mais populosos. O país 

divide-se em 17 comunidades autónomas e 8111 municípios. Estas 17 regiões distinguem-se 

segundo diversos aspectos, designadamente, inter alia, pela população e capacidade 

económica. É da responsabilidade de cada região a autonomia e responsabilidade do seu 

desenvolvimento e legislação (Lei 7/1985).  
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Como sucede em qualquer país, a produção de RSU tem uma relação positiva com a 

população e tendo em conta a elevada população espanhola, podemos realçar o grande 

impacto da crescente produção de RSU neste país. Deste modo, a gestão dos RSU tornou-se 

num dos serviços municipais mais importantes, apesar da existência de outras administrações 

com capacidade de gerir os resíduos como Governo Central, Governos Autonómicos e 

Autarquias (Constituição Espanhola de Dezembro de 1978). 

 

A Lei 7/1985, de 5 de Abril, “Reguladora de Bases de Régimen Local” estabelece no seu artigo 

25, ponto 2, que o “serviço de recolha e tratamento dos resíduos sólidos é uma função 

irrenunciável das Autarquias” e cabe a cada uma manter os seus espaços em condições 

higiénicas e estéticas para os seus habitantes, turistas e visitantes. 

 

Ao longo das últimas décadas, a procura crescente de qualidade de serviço, por todos os 

stakeholders, transformou a gestão municipal em diferentes modalidades de gestão 

empresarial, e.g., sob a forma de concessões a empresas públicas e a empresas privadas. 

 

Actualmente, o mercado dos RSU encontra-se concentrado num número reduzido de 

empresas privadas de grande dimensão. Nesta conjuntura, a privatização constituiu apenas 

uma das ferramentas políticas possíveis que foram empregues face às crescentes 

necessidades. Entre outras reformas e instrumentos disponíveis e que podem contribuir para 

um aumento da eficiência nos serviços públicos salientam-se a empresarialização, o aumento 

de flexibilidade na estrutura organizativa pública, a cooperação intermunicipal e a possibilidade 

de rescisão contratual e de cessação de serviços. 

 

Diferentes estudos concluem que o outsourcing tem sido pouco vantajoso em municípios com 

população inferior a 5000 habitantes e ainda menos em municípios com populações inferiores 

a 1000 habitantes (Bel e Miralles, 2003). As potencialidades do outsourcing atingem o seu 

máximo, quando os municípios possuem populações superiores a 5000 mais inferiores a 20 

000 habitantes. Em municípios com populações superiores a 20 000 habitantes, o recurso ao 

outsourcing tem sido reduzido. 

  

A cooperação intermunicipal não exclui a privatização, pois ambas podem funcionar em 

simultâneo. Esta situação, apesar de não constituir regra, surge frequentemente em municípios 

com população inferior a 20 000 habitantes (i.e. municípios com o serviço supra-municipal 

agregado e contratado). 

 

Como em Espanha existem muitos municípios com populações inferiores a 20 000 habitantes, 

o recurso ao outsourcing e/ou a cooperação intermunicipal tornou-se muito usual, com fórmulas 

bastantes eficientes de exploração de economias de escala, tratando-se de alternativas 

bastante viáveis face à privatização. 
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Todavia, o outsourcing envolve importantes custos de transacção, o que pode constituir um 

forte impedimento aos municípios, no caso de optarem por esta opção para a gestão dos RSU.  

 

Em certas situações, como em Barcelona, a região foi dividida em quatro distritos para 

concessões do serviço, induzindo-se assim a competição por comparação entre os vários 

operadores. 

 

Quando o município pretende reformar os seus serviços de recolha dos RSU pode optar pela 

privatização ou pelo outsourcing, através de concurso público (Decreto Real de Abril de 1998). 

Ambas as modalidades envolvem, no entanto, elevados custos de transacção, incluindo os 

custos de administração e os custos de contratos incompletos, pois é impossível escrever um 

contrato que preveja todas as contingências, sendo, por norma, os contratos de longa duração 

poucos mas muito exigentes e os de curta duração muitos mas pouco exigentes.  

 

2.4.2 – Regulação 

 

2.4.2.1 – Generalidades 

 

Em Espanha existem três níveis de regulação, o referente ao Estado Central, às regiões 

autónomas e aos municípios. Não existe, porém, um regulador sectorial encarregue de 

supervisionar o desempenho das entidades gestoras dos serviços de resíduos sólidos. 

 

No domínio da responsabilidade da gestão das actividades dos resíduos sólidos, em Espanha 

esta é repartida por governo federal, regiões autónomas, autoridades locais, Ecoembes 

(operador principal do mercado terciário) e os utilizadores domésticos e não domésticos. 

 

O papel do governo federal Espanhol na gestão do sector dos resíduos sólidos municipais 

consiste em: (i) produzir a estrutura legislativa que cada região deve obedecer, (ii) desenvolver 

os planos da gestão dos resíduos a escala nacional, e (iii) regular a exportação e importação 

de resíduos sólidos. Em Espanha, a indústria e as ONG detêm ainda um papel importante na 

elaboração da legislação do governo federal.  

 

Cada região autónoma é responsável por projectar e implementar as normas, de acordo com a 

lei nacional de gestão de resíduos. Está também incumbida de planear a sua própria região e 

de aprovar os planos de gestão municipal. Como parte do processo de planeamento, as 

regiões trabalham em conjunto com as Ecoembes para desenvolver as linhas de orientação da 

recolha de embalagens recicláveis. Os municípios têm a opção de aceitar estes acordos ou de 

publicitar a sua própria recolha de material reciclável. 
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As autoridades locais (municípios) são responsáveis pela recolha, transporte e deposição dos 

resíduos (Lei 10/1998). Estes serviços são geralmente prestados por terceiras entidades 

(entidades privadas) escolhidas por concurso público. Depois de experiências anteriores com 

longas ligações contratuais, a maioria dos municípios tem optado ultimamente por contratos de 

7 a 8 anos de duração, correspondente ao tempo de vida do equipamento.  

 

Para além dos serviços de recolha, os municípios que tenham uma população superior a 1000 

habitantes são também responsáveis por providenciar um serviço de recolha selectiva. Em 

alguns municípios, os locais de deposição desses recicláveis são controlados pelo governo, ao 

passo que outros, são as organizações ambientais não governamentais que têm essa 

atribuição. 

 

A Ecoembs (Ecoembalagens), nasceu em 1996, como a organização nacional Green Dot. A 

sua responsabilidade é de assegurar as orientações para as embalagens previstas pelo 

governo federal. A Ecoembs é fundada por organizações que retomam as embalagens no 

mercado. O reembolso dos municípios é pago pela diferença entre a reciclagem e os custos de 

deposição. 

 

Os clientes domésticos são responsáveis pelo pagamento dos custos da recolha dos resíduos 

sólidos, tal como por alguns encargos dos custos da recolha e reciclagem de material 

reciclável. A gestão dos serviços de RSU é sustentada pela aplicação de taxas. A parte destas 

taxas que é alocada aos serviços de gestão dos resíduos não se destina a colmatar (utilizada 

para abater) a dívida da gestão dos resíduos sólidos.  

 

Os supostos produtores de resíduos comerciais e industriais são responsáveis pela 

contratação dos serviços de gestão de resíduos. O material reciclável pode ser depositado em 

locais próprios de deposição ou vendido se a quantidade e a qualidade for suficientemente 

elevada. Tal como os resíduos domésticos, os resíduos comerciais e industriais devem ser 

tratados antes de serem depositados em aterro sanitário.  

 

2.4.2.2 – Tarifas 

 

Em 1988 foi aprovada uma lei cujo objectivo consistia no financiamento das entidades locais e 

teve como principal intenção garantir a autonomia económica destas, permitindo aos maiores 

municípios retirar qualquer taxa sobre a recolha e deposição de RSU. 

 

Com o sucessivo crescimento da produção de RSU, esta matéria tornou-se num problema 

relevante, pois o financiamento vindo do governo deixou de cobrir a totalidade dos custos. 

Como tal, a solução passou pela aprovação de uma nova lei estipulando uma lista de serviços 

municipais, entre os quais os RSU, que podiam ser cobrados por deveres específicos locais. 
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As tarifas são estabelecidas para remunerar a prestadora do serviço de competência local, mas 

também com um objectivo subentendido de desincentivar a produção de resíduos sólidos, 

tentando fazer recair sobre os produtores de RSU a totalidade dos encargos da sua recolha e 

tratamento, como se encontra totalmente tipificado na Lei 39/1988, de 28 de Dezembro, 

“Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) e na Lei 8/1989, de 13 de Abril, de “Tasas y 

Precios Públicos”. 

 

O ponto 1 do artigo 24 da LRHL impõe que o montante dos valores monetários aplicados não 

pode exceder o custo efectivo do serviço prestado. Contudo, o artigo 8, e de forma bem 

explícita, cita que “la fijación de las tasas se tendrá em cuenta, cuando lo permitan las 

características del tributo, la capacidad económica de las personas de deban satisfacerlas”. No 

ponto 2 do artigo 24 é reconhecido explicitamente que estes tipos de taxas são válidos, 

referindo que: “La couta tributária consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza 

fiscal, en: a) la cantidad resultante de aplicar una tarifa, b) una cantidad fija señalada al efecto, 

c) la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos” (Ventosa, 2000). 

 

Apesar de, actualmente, a tarifa fixa pelo serviço de recolha e tratamento dos RSU, 

independente da produção ser a prática dominante, a Espanha encontra-se muito avançada 

em termos de estudo e implementação de outros sistemas tarifários, visando a desincentivação 

à produção de RSU. Essas outras formas passam pelo aumento proporcional da taxa em 

função da sua produção [Pay-as-you-throw (PAYT)]. A definição de um tarifário marginalmente 

crescente, tem como competência acrescida a penalização de quem prejudica o ambiente, 

pois, consequentemente, quanto maior for a produção, maior será a poluição e o consumo de 

recursos. 

 

Apesar de tudo o que foi referido, ainda existem municípios que não estabelecem um sistema 

tarifário directamente relacionado com a produção, devido a problemas inerentes à sua 

implementação ou, de pura inércia do sistema. 

 

Como tal, existem municípios que aplicam sistemas tarifários em função do seu número de 

habitantes, outros são em função da água consumida (como é o caso de Barcelona) e existem 

ainda outros casos que os valores cobrados estão relacionados com o imposto sobre os bens 

imóveis (Madrid). No entanto, estes sistemas de tarifação não desincentivam a produção de 

RSU. 

  

2.4.3 – Operadores e grandes números 

 

De acordo com dados do Eurostat a produção anual total de resíduos sólidos municipais é de 

cerca de 25 milhões de toneladas, o que corresponde a uma produção específica de 625 kg 

por habitante por ano. Relativo aos 25 milhões de toneladas, apenas 4,7% são reciclados, 18% 
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são compostados, 5,3% são incinerados com recuperação de energia e, por último, os 

restantes 71% são depositados em aterro.  

 

A FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) constitui o maior operador do sector, detendo 

quase 30% das concessões e cerca de 50 % dos contratos de outsourcing dos municípios. A 

segunda e terceira maiores empresas no sector são representadas pela Urbaser e CESPA 

(Grupo Ferrovial), respectivamente. Um quarto das concessões está alocado em apenas uma 

empresa detentora de um contrato e 13% em duas empresas detentoras do contrato. 

 

Actualmente, verifica-se que ainda são depositados em aterro 320 kg por pessoa por ano, o 

que corresponde a uma capitação de 880 gramas por habitante e por dia. 
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3 – REVISÃO DA LITERATURA 

 
 
3.1 – Introdução 

 

A necessidade de um maior controlo das contas públicas, associada a pressões exteriores 

oriundas tanto da UE como dos próprios utentes, consciencializou as instituições públicas a 

avaliarem e a desenvolverem a prestação do serviço de resíduos sólidos seguindo princípios 

de economia, eficiência e eficácia.   

 

A elaboração de estudos que visam a avaliação da eficiência do sector público tem-se revelado 

cada vez mais importante, não só devido às consequentes restrições orçamentais, tendo em 

conta a estrutura de controlo do défice público, mas também graças à importância que este 

sector começa a deter na economia. 

 

Desde do trabalho seminal de Farrell (1957), vários estudos têm sido desenvolvidos, aplicando 

métodos paramétricos e não paramétricos na medição da eficiência de serviços públicos. O 

primeiro grupo inclui, entre outras técnicas, as fronteiras determinísticas e estocásticas, ao 

passo que o segundo engloba como mais importantes a técnica de data envelopment analysis 

(DEA) e as medidas parciais de produtividade (indicadores de desempenho). 

 

Ao analisar e relacionar ambas as metodologias (paramétricas e não paramétricas) deparamo-

nos com vantagens e desvantagens da sua aplicação, não podendo assegurar 

inequivocamente a superioridade de uma delas. Nos métodos paramétricos realça-se a sua 

facilidade de análise dos factores explanatórios, a possibilidade de testes estatísticos ao 

modelo adoptado, inclusive à selecção de variáveis e à tecnologia de produção adoptada. 

Apresentam também algumas desvantagens, como a dificuldade de integrar múltiplos inputs e 

outputs, a necessidade de especificação de forma funcional para a tecnologia de produção e 

para o erro e a não determinação dos pares (peers) com características análogas. No que diz 

respeito aos métodos não paramétricos, os mesmos detêm como vantagens a facilidade em 

lidar com múltiplos inputs e outputs, a adopção dos melhores resultados como elementos de 

comparação e não dos valores médios e a identificação para cada operador ineficiente de um 

conjunto de operadores (peers) eficientes com combinação de inputs e outputs semelhante. 

Além disso, não associa uma forma funcional para a fronteira de produção ou para a 

ineficiência quando associada ao erro, e é conservadora, dado que os valores estimados pelo 

método DEA são sempre inferiores aos reais e possibilitam a decomposição da natureza da 

eficiência em várias componentes. Como desvantagens, salienta-se a sensibilidade elevada 

aos outliers, a exigência em termos de informação requerida, a impossibilidade de medir com 

facilidade o erro associado ou de testar estatisticamente os resultados e os modelos adoptados 

e a maior complexidade de análise dos factores explanatórios (Marques, 2006b). 
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3.2 – Objectivo dos estudos 

 

Os estudos de eficiência desenvolvidos no domínio do sector dos resíduos sólidos cingem-se 

com maior incidência, à avaliação do desempenho do serviço de resíduos sólidos, à 

comparação entre a gestão pública ou privada e à determinação da estrutura do sector de 

mercado mais eficiente, sobretudo procurando determinar se o impacto introduzido pelas 

reformas desenvolvidas, relacionadas com a desverticalização ou com integração horizontal, 

foram ou não positivas. 

 

A questão da gestão pública versus privada tornou-se um eterno busílis, devido ao facto de se 

terem elaborado muitos estudos, associados a conclusões divergentes geradas, consoante a 

amostra e a técnica aplicada. Ao longo da história, verifica-se uma ascensão acentuada de 

autores que defendem a gestão do serviço de recolha de resíduos sólidos pelo sector privado. 

Contudo, não obstante esta corrente seja contrariada por diversos autores, parece existir algum 

consenso nos incentivos gerados às entidades gestoras pelo mercado e na competição 

existente, tornando-se mais importante que a natureza da propriedade (Vickers e Yarrow, 1989 

e Bel e Costas, 2006). Outros autores sugerem também que a existência de regulação pode 

ser um adequado substituto do mercado (Marques, 2005). De qualquer forma, mesmo nesta 

circunstância, o objectivo da regulação é gerar mercado nem que seja através da competição 

por comparação (yardstick competition). De facto, a concorrência existente no sector, ao invés 

da titularidade dos activos ou da gestão, torna-se no factor mais condicionante quando o 

objectivo é a maximização do value for money no sector. No quadro 7 apresentam-se os 

principais estudos detectados na literatura que visam a comparação entre o sector público e o 

privado. 

 

Quadro 7 – Estudos de comparação entre o sector público e o sector privado 

Privado mais eficiente Público mais 
eficiente 

Indiferente 

Kitchen (1976), Savas (1977), Pommerehne e Frey (1977), 
Spann (1977), Stevens (1978), Edwards e Stevens (1978), 
Boorsma (1982), McDavid (1985), Tickner e McDavid 
(1986), Lawaree (1986), Domberger et al. (1986), Cubbin 
et al. (1987), Berenyi e Stevens (1988), Dubin e Navarro 
(1988), Burgat e Jeanrenaud (1990), Buck e Chaundy 
(1992), Szymansky e Wilkins (1993), Tang (1997), 
Szymansky (1996), Reeves e Barrow (2000) e Dijkgraaf e 
Gradus (2003) 

Pier et al. (1974), 
Ohlsson (2003) e 
Benito, Bastida e 
García (2005) 

Hirsch (1965), 
Kemper e Quigley 
(1976), Collin e 
Downes (1977), 
Bosch et al. (2000), 
Callan e Thomas 
(2001) e Bel e 
Costas (2006) 

 

 

3.3 – Técnicas adoptadas 

 

Conforme foi referenciado anteriormente, as técnicas adoptadas para determinar a eficiência 

são escalonadas frequentemente em paramétricas e não paramétricas. Por vezes são também 

classificadas em fronteira e não fronteira, consoante determinam, respectivamente, as 
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melhores práticas (best practices) ou o ajustamento médio e em estocásticas ou 

determinísticas se consideram ou não o erro aleatório (Marques, 2006).  

 

Os estudos de eficiência de resíduos sólidos recolhidos na bibliografia contabilizam um total de 

55, sendo 18 o número de estudos que utilizam métodos não paramétricos e 37 estudos que 

empregam métodos paramétricos. Nos métodos não paramétricos não estão incluídos 

trabalhos que empregam medidas parciais de produtividade. Não obstante o número de 

estudos sobre esta última técnica detectados na bibliografia seja reduzido, crê-se que, pela sua 

simplicidade e fácil compreensão, a mesma seja mais a aplicada na avaliação do desempenho, 

ainda que essencialmente pelas entidades gestoras e pelas entidades governamentais na 

supervisão da qualidade de serviço.  

 

No que concerne à técnica DEA e às fronteiras estocásticas (e determinísticas), apesar do 

maior número de trabalhos ser desenvolvido por académicos, existem também diversos 

reguladores e organismos governamentais que aplicam este tipo de metodologias (Espanha, 

Austrália, etc.). Muitos estudos que surgem na literatura dizem respeito à análise do 

desempenho dos municípios como organizações, incluindo também no seu âmbito entre as 

outras actividades prestadas a referente aos RSU. 

 

 
3.4 – Localização dos estudos 

 

A prestação do serviço de recolha de resíduos sólidos pelo sector privado é cada vez mais uma 

prática corrente. Aliada a esta situação, verifica-se também um maior número de estudos 

relativos à medição da eficiência em países onde a prestação do serviço é efectuada por 

entidades privadas. A forte presença do sector privado, nomeadamente em Espanha, gera um 

ambiente propício ao desenvolvimento deste tipo de estudos. 

 

Em relação a Portugal, a investigação neste domínio tem sofrido alguns constrangimentos, não 

só devido à sua recente e escassa aplicação [(Gaiola, 2002) e (Marques et al., 2006)], mas 

também devido à falta de informação e ao facto dos serviços ainda ser maioritariamente 

efectuados por entidades públicas.   

 

Detectaram-se, na literatura, estudos em 13 países, designadamente nos Estados Unidos da 

América, Canadá, Suíça, Espanha, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Holanda, Suécia, 

Austrália, Portugal, Bélgica e Finlândia. Nos quadros 8 e 9 apresentam-se esses estudos 

separados de acordo com a natureza da metodologia aplicada por país. 
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Quadro 8 – Estudos aplicando 

métodos paramétricos 

 

Quadro 9 – Estudos aplicando 

métodos não paramétricos 

                                                                                                             

3.5 – Especificação dos modelos 

 

Subjacente à natureza da actividade de prestação de serviços de resíduos sólidos observa-se 

uma maior importância de determinados inputs e outputs em detrimento de outros. 

Consequentemente uns são mais utilizados do que outros pelos diferentes autores. Para os 

métodos não paramétricos adoptados nesta dissertação salientam-se como as principais 

variáveis utilizadas relativas aos inputs o número de trabalhadores e o custo total de serviço 

(OPEX mais CAPEX). Os outputs mais adoptados são a quantidade de resíduos recolhidos e o 

número utentes do serviço. No que diz respeito aos factores explanatórios ressalva-se a 

distância ao aterro e a densidade populacional como os mais utilizados. No quadro 10 é 

possível observar as diferentes variáveis adoptadas na literatura. 

 

Nos 18 estudos referidos na bibliografia, que utilizam a técnica DEA, destacam-se 3 trabalhos 

desenvolvidos que procuram estudar a influência da eficiência de escala comparando em 

detalhe os resultados dos modelos com rendimentos constantes à escala (RCE) com os 

relativos aos rendimentos variáveis à escala (RVE). Dos restantes, 10 trabalhos consideram 

somente RCE e os outros 5 RVE.  

 

No domínio da orientação dos modelos adoptados, 12 dos 18 estudos consideram modelos 

orientados e 6 modelos não orientados. Relativamente à natureza da orientação existe um 

equilíbrio entre os trabalhos desenvolvidos mediante a vertente de maximização de outputs e 

os trabalhos elaborados tendo em conta a minimização de inputs, nomeadamente, 6 estudos 

realizados para cada vertente. 

 

 

 

EUA 

Hirsch (1965), Pier et al. (1974), Kemper e 
Quigley (1976), Savas (1977), Collins e Downes 
(1977), Petrovic e Jaffee (1978), Stevens 
(1978), McGuire et al. (1987), Berenyi e 
Stevens (1988), Dubin e Navarro (1988), Callan 
e Thomas (2001) 

Canada  Kitchen (1976), McDavid (1975), Tickner e 
McDavid (1986) 

Suíça Pommerehne e Frey (1977) 
Espanha López Casanovas (1981) 

UK 
Domberger et al. 1986), Buck e Chaundy 
(1992), Szymanski e Wilkins (1993),  
Szymanski (1996) 

Irlanda Reeves e Barrow (2000) 
Dinamarca Christoffersen e Paldam (2003) 

Holanda Dijkgraaf e Gradus (2003) 
Suécia Ohlsson (2003) 

EUA 
Moore et al. (2002),  
Segal et al. (2005),  
Haas et al. (2003)  

UK Cubbin et al., (1987) 
Austrália Worthington e Dollery (2001) 

Espanha 

Vilardell e Riera (1989),  
Bosch et al. (2000, 2001), 
Delgado (2004),  
Lozano et al. (2004),  
Benito et al. (2005),  
Sánchez (2006) 

Bélgica Distexhe (1993) 

Portugal Gaiola (2002) 
Marques et al. (2006) 

Suíça Burgat e Jeanremand (1990) 

Finlândia Sarkis (2000),  
Jenkis e Anderson (2003) 
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Quadro 10 – Inputs, outputs e factores explanatórios encontrados nos estudos de DEA 

Inputs Outputs Factores explanatórios 
Nº de trabalhadores (7)  
Nº de veículos (3)  
Custo de serviço (8)  
Horas de trabalho (4)  
Capacidade do veículo (4)  
Distância percorrida ao aterro (1)  
Nº de contentores (2)  
Efeitos Globais (1)  
Efeitos sanitários (1)  
Produção de lixiviados (2)  
Capacidade do contentor (2)  
Custos correntes do serviço (5) 
Custos com pessoal (5)  
Financiamento (1) 

Nº de veículos abandonados 
recolhidos (1)  
Toneladas de papel recolhidas (1)  
Nº de utentes do serviço (8)  
Toneladas de resíduos recolhidos (11)  
Frequência da recolha (3)  
Toneladas depositadas (1)  
Toneladas recicladas (5)  
Toneladas de matéria orgânica 
recolhida (2)  
Nº de trabalhadores (1) 
Possibilidades técnicas (1) 
Rácio de reciclagem (1) 

Densidade dos pontos de recolha (1)  
Pontos de recolha domésticos em 
relação aos industriais (1)  
Distância ao aterro (2)  
Tipo de gestão (1)  
Rácio entre toneladas recicladas e 
vendidas (1)  
Densidade da população (3)  
Nº de proprietários que recebem o 
serviço (1)  
Rácio de ocupação (1)  
Índice de custo de transporte de 
resíduos (1)  
População sazonal (1)  

( ) numero de vezes que foi utilizado em estudos 

 

 

3.6 – Principais estudos 

 

Analisando os antecedentes das publicações realizadas no âmbito do sector dos resíduos 

sólidos constata-se que existiram estudos que, pela sua natureza ou pelo seu pioneirismo, 

tiveram um maior impacto na história da evolução da literatura. Entre os mesmos sobressaem 

os documentos devidos a Hirsch (1965), Kitchen (1976), Stevens (1978), Domberger et al. 

(1986), Vilardell e Riera (1989), Distexhe (1993), Bosch et al. (2001), Benito et al. (2005) e 

Sanchez (2006). 

 

Apesar do maior número de estudos relacionados com a avaliação da qualidade do serviço de 

resíduos sólidos tenha ocorrido apenas a partir da década de 90, é de realçar que os primeiros 

trabalhos empíricos são relativos à estimação do custo da prestação do serviço, salientando-se 

que aqueles com maior impacto internacional foram da autoria de Hirsch (1965) e Kitchen 

(1976). Hirsch (1965) concluiu que em 24 municípios em St. Louis existia uma diferença 

significativa nos custos, tendo em conta a natureza da gestão do serviço ser privada ou 

pública. Verificou também a inexistência de economias de escala na prestação do serviço. 

Kitchen (1976) detectou igualmente a inexistência de economias de escala. Realce-se, 

doravante, o carácter primário dos modelos especificados nestes trabalhos e as limitações 

muito relevantes em relação à disponibilidade dos dados. 

 

Estas limitações de informação são, no entanto, ainda significativas em estudos mais recentes, 

como o de Domberger et al. (1986) em Inglaterra e País de Gales. Este trabalho analisou 403 

comunidades locais estimando o efeito do outsourcing no custo do serviço, neste caso 

negativo, assim como contabilizou o efeito da existência de concurso público nos custos da 

recolha e comparou os custos do serviço de entidades com gestão pública com aqueles 

referentes a entidades com gestão privada. Como resultado da falta de elementos sobre os 

serviços de resíduos sólidos, Domberger et al. (1986) usam o número de habitações e a 

actividade económica de cada comunidade local como meio de aproximação à quantidade de 
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resíduos gerados. Em relação à frequência toma como valor de referência uma recolha por 

semana usando variáveis dummy. Por último, refira-se que o seu trabalho permitiu detectar 

economias de densidade, embora ligeiras.  

 

O trabalho de Stevens (1978) representa um salto importante na qualidade da especificação de 

modelos e dos dados usados. Este estudo equacionou questões relacionadas com a 

concorrência e titularidade da gestão e abordou mais formalmente o assunto das economias de 

densidade. Stevens (1978) baseou-se nos dados recolhidos por Savas (1977) para municípios 

de EUA, determinando uma função custo total para a prestação do serviço de resíduos sólidos. 

Este estudo considera como variáveis explicativas a quantidade de resíduos gerados, o índice 

salarial do sector, o modo de gestão (público ou privado), a estrutura do mercado (competitivo 

ou monopolístico), a frequência da recolha, a quantidade de resíduos por habitante, a 

densidade populacional e a variabilidade das condições climáticas. Os resultados obtidos por 

Stevens (1978) atestaram a existência de economias de escala. Contudo, não é explícita a 

existência de economias de densidade nem que a frequência da recolha e os índices salariais 

influenciassem os custos significativamente. Por último, a variação climática e a forma 

organizatória produziam efeitos relevantes, em particular a titularidade da gestão. Por exemplo, 

o monopólio privado em municípios com mais de 50 000 habitantes tem um efeito substancial 

na redução dos custos do serviço. 

 

O primeiro estudo desenvolvido segundo a metodologia de DEA foi elaborado por Cubbin et al. 

(1987) utilizando uma amostra semelhante à adoptada no ano anterior (cerca de 300 

comunidades locais em Inglaterra e País de Gales). Admitindo RCE determinou a eficiência 

dos serviços de resíduos sólidos e concluiu, tal como anteriormente, que a eficiência do serviço 

é superior quando este é efectuado por empresas privadas. 

 

Apesar do grande número de autores que até à data defendiam a prestação do serviço pelo 

sector privado, inter alia, Domberger et al. (1986), McDavid (1985), Stevens (1978), surgem 

Ganley et al. (1988) a criticar o estudo desenvolvido por Domberger et al. (1986). 

Inquestionavelmente a redução dos custos é um factor preponderante, no entanto, Ganley et 

al. (1988) defenderam que outros valores eram descredibilizados, como a perda de condições 

e de postos de trabalho, tal como uma despreocupação sobre o nível do serviço prestado. 

Assim, posteriormente os estudos desenvolvidos passaram a ter em consideração uma maior 

preocupação com os factores outros que não os económicos como, por exemplo, os 

relacionados com a qualidade de serviço ao avaliar as diferenças de eficiência entre a gestão 

pública e a gestão privada. Por exemplo, Walsh (1991) concluiu que não existia uma conexão 

entre a redução de custos e o decréscimo de qualidade do serviço e que os elevados custos do 

serviço não estariam directamente relacionados com o nível da prestação do serviço. Bello 

(1994) chegou também às mesmas conclusões. 
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Apesar de um grande número de estudos desenvolvidos um pouco por todo o mundo, foi em 

Espanha que o emprego da técnica DEA se deu com maior incidência, como já foi 

anteriormente referido. Estas investigações iniciaram-se com Vilardell e Riera (1989), que 

estudaram a gestão do serviço de resíduos sólidos em 47 municípios na região da Catalunha 

com diferentes populações, sempre superiores a 10 000 habitantes. Utilizaram como inputs o 

custo total do serviço e o número de trabalhadores e como outputs o número de utilizadores e 

o total de RSU recolhidos. Este estudo permitiu concluir a inexistência de uma relação clara 

entre a eficiência do serviço e a titularidade da gestão da unidade organizatória. 

 

Posteriormente, Distexhe (1993) desenvolveu o primeiro estudo com rendimentos à escala 

variáveis (RVE). O autor utilizou uma amostra de 173 municípios belgas, onde aplicou 4 

análises distintas de DEA combinando as variáveis e uma análise com FDH. O autor concluiu 

que o serviço se tornava mais eficiente se este fosse fornecido e prestado por uma entidade 

externa. 

 

O trabalho de Bosch, Pedraja e Suárez-Pandiello (2001) notabilizou-se, não só no domínio da 

medição da eficiência dos serviços de recolha de resíduos em Espanha, mas também pela 

escolha e avaliação do papel das variáveis (factores) não controláveis. Utilizando para o ano de 

1998 uma amostra de 73 municípios localizados na zona da Catalunha, os autores elaboraram 

uma análise com o método do DEA modificado em três etapas desenvolvido por Fried e Lovell 

(1996). A primeira etapa deste método consistiu em aplicar a técnica DEA excluindo as 

variáveis não controláveis. Na segunda etapa desenvolveram novos modelos DEA, cujos 

objectivos eram alcançar o mínimo de folgas não anuláveis, fornecendo os valores das 

variáveis não controláveis. Por último, a terceira etapa resumiu-se em fazer um novo modelo 

DEA, com o qual iriam obter os três valores esperados de eficiência, uma vez evitada a 

influência dos efeitos das variáveis não controláveis. O seu modelo utilizou como outputs o 

número de toneladas recolhidas de matéria orgânica por ano e a frequência semanal de 

recolha. Como inputs empregou a capacidade dos contentores em litros, a capacidade de 

armazenamento dos veículos em litros e as horas de trabalhos dispendidas pelos condutores e 

carregadores por ano. Como variáveis não controláveis tiveram em conta o número de 

quilómetros cobertos pelos veículos de recolha entre os centros de recolha e o lugar de 

deposição, e a segunda variável foi a população sazonal. Esta última variável aborda o 

problema com que alguns municípios se deparam devido ao número de turistas que atraem, 

podendo alterar a prestação do serviço de recolha de resíduos. A análise efectuada permite 

aferir algumas conclusões, designadamente que as variáveis não controláveis, tendo em conta 

a amostra, não têm uma influência muito significativa na prestação do serviço de resíduos 

sólidos, salvo raras excepções. 

 

Posteriormente, o estudo de Benito, Bastida e Garcia (2005), fixou-se em 31 municípios na 

zona de Múrcia em Espanha e empregando dados de 2002, procurou medir a sua eficiência 



42 
 

segundo a técnica DEA. As áreas de análise remetem para seis serviços municipais, a saber 

polícia, cultura, desportos, áreas verdes, recolha de resíduos e abastecimento de água. Em 

relação ao serviço de recolha de resíduos, os autores utilizaram no modelo os custos com o 

pessoal, outros gastos correntes e as transferências correntes, como inputs e o número de 

toneladas de resíduos recolhidas aos utilizadores domésticos, o número de toneladas de 

resíduos recolhidas aos utilizadores não domésticos (incluindo os industriais) e o número de 

indústrias, estabelecimentos comerciais e de casas que são servidos pela recolha de resíduos, 

como outputs. Os resultados obtidos revelaram, inter alia, uma melhoria insignificante de 

eficiência da prestação do serviço de recolha de resíduos entre a gestão pública e privada, 

uma relação positiva pouco pronunciada entre o grau de riqueza do município e o aumento da 

eficiência da prestação do serviço. Ademais, parece existir uma relação igualmente positiva 

entre a taxa cobrada e a eficiência e observaram também uma correlação negativa entre a 

dimensão do município e a eficiência do serviço de recolha de resíduos.  

 

García Sánchez (2006) desenvolveu um estudo que procurou avaliar a eficiência da recolha de 

resíduos em Espanha em 34 das 119 cidades com população superior a 50 000 habitantes. 

Neste estudo, a autora utilizou como inputs o número total de trabalhadores e o número de 

veículos utilizados e como outputs o volume de resíduos sólidos recolhidos e o número de 

pontos de recolha, permitindo-lhe aferir que 25 das 34 cidades consideradas fornecem um 

serviço ineficiente e que as entidades prestadoras do serviço excedem em média 9% o número 

óptimo de recursos. 

 

No quadro 11 observa-se a uma caracterização geral de todos os estudos empíricos utilizando 

técnicas não paramétricas (DEA e FDH) desenvolvidos sobre o sector dos resíduos sólidos. 
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Quadro 11 – Estudos de eficiência de resíduos sólidos aplicando métodos não paramétricos  

Autor País Técnica Inputs Outputs Factores explanatórios Conclusões 

CUBBIN et al. (1987) 
Inglaterra e 

País de 
Gales 

DEA Número de trabalhadores; 
Número de veículos 

Índice que relaciona os 
pontos de recolha com a 
frequências temporais; 
Índice que relaciona os 

pontos de recolha com os 
métodos de recolha; 
Toneladas de papel 

recolhidas; 
Número de veículos 

abandonados recolhidos 

Densidade dos pontos de 
recolha e relação dos pontos 
de recolha domésticos com 

os industriais 

A eficiência é superior se o serviço for 
prestado por empresas privadas 

VILARDELL e RIERA 
(1989) Espanha DEA Custo do serviço; 

Número de trabalhadores 
Número de utentes; 
Toneladas de RSU  Não obteve grandes divergências de 

eficiência em relação ao tipo de gestão 

BURGAT e 
JEANRENAUD (1990) Suíça FDH 

Horas de trabalho; 
Capacidade dos veículos em 

toneladas; 
Distância percorrida até ao 

aterro 

Toneladas de resíduos 
recolhidas; 

Frequência da recolha 
 A eficiência é maior em caso de 

subcontratação 

DISTEXHE (1993) Bélgica DEA 
FDH 

Horas de trabalho, 
Capacidade dos veículos em 

toneladas; 
 Distância percorrida até ao 

aterro 

Toneladas de resíduos 
recolhidos; 

Frequência da recolha 

Dummy para representar o 
tipo de gestão;  

Distância aos aterros. 

A eficiência técnica aumenta em caso de 
adjudicação 

Sindicatura de Comptes 
da Catalunha (1996) Espanha FDH 

Número de operários; 
Número de veículos; Número 

de contentores; Custo de 
pessoal; Custo dos veículos e 

Outros custos 

Toneladas recolhidas  Níveis de eficiência relevantes 

IPART (1998) Austrália DEA Custo total 
Toneladas recolhidas; 

Toneladas depositadas; 
Toneladas recicladas 

Rácio de reciclagem; 
Toneladas recolhidas / 
Toneladas vendidas a 

retomadores; Dummy sobre 
a propriedade das toneladas 

Níveis de eficiência relevantes 

BOSCH et al. (1998 e 
2000) Espanha DEA 

FDH 

Número de contentores; 
Número de veículos; 

Número de trabalhadores 

Toneladas de resíduos de 
matéria orgânica recolhida 

Densidade da população; 
População estacionária 

Não se observa correlação entre o tipo de 
produção (pública ou privada) e a eficiência; 

Os resultados parecem defender que a 
competição pode ser mais importante que a 

dicotomia gestão pública-privada 

SARKIS (2000) e  
JENKINS e ANDERSON 

(2003) 
Finlândia DEA 

Custo do serviço; Efeitos 
globais; Efeitos sanitários; 

Emissão de poluentes; 
Produção de lixiviados 

Resíduos recolhidos; 
Trabalhadores; 

Possibilidades técnicas 
 Determina divergentes eficiências mediante o 

método aplicado;  
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Quadro 11 – Estudos de eficiência de resíduos sólidos aplicando métodos não paramétricos (continuação) 

Autor País Técnica Inputs Outputs Factores explanatórios Conclusões 

WORTHINGTON e 
DOLLERY (2001) Austrália DEA Custos da recolha 

Toneladas de resíduos 
recolhidos; 

Toneladas de resíduos 
reciclados; 

Rácio de reciclagem 

Número de utentes que 
recebem os serviços; Rácio 
de ocupação; Densidade de 
população; Distribuição da 
população; Índice de custo 

de deposição 

A eficiência técnica e de escala varia 
significativamente com o município; 

Os inputs podem ser reduzidos em 65%; 
A ineficiência é devida a congestionamentos e 

elevados índices populacionais 

BOSCH et al. (2001) Espanha DEA 

Capacidade do contentor; 
Capacidade do veículo de 

recolha; Número de horas de 
trabalho de condutores e 

carregadores 

Toneladas recolhidas de 
material orgânico; 

Frequência semanal de 
recolha 

Distância até ao aterro; 
População sazonal 

As variáveis não controláveis não têm grande 
influência na prestação do serviço de resíduos 

sólidos, salvo raras excepções de poucos 
municípios 

MOORE et al. (2002) EUA DEA Custo do serviço; 
Número de trabalhadores Utentes  Elaborou um ranking estadual relativo à 

gestão dos resíduos sólidos 

GAIOLA (2002) Portugal DEA 
Custos correntes do serviço; 

Custos de pessoal; 
Número de trabalhadores 

Toneladas de resíduos 
recolhidas; 

Toneladas de recolha 
selectiva; Utentes 

 Um terço das entidades que gerem os 
sistemas de RSU é eficiente 

LOZANO et al. (2004) Espanha DEA 

Número de contentores de 
vidro; População; 

Número de bares e 
restaurantes 

Toneladas de vidro reciclado  
Objectivo do estudo é maximizar a quantidade 

total de vidro reciclada redistribuindo os 
contentores, visto ser o único input controlável 

HAAS et al. (2003) EUA DEA Custo de serviço; Toneladas 
de resíduos produzidos  

Toneladas de resíduos 
reciclados; Utentes  

 Os resultados dependem do modelo adoptado 

DELGADO (2004) Espanha DEA 
FDH 

Capacidade dos contentores; 
Capacidade dos veículos; 

Número de horas de trabalho 

Resíduos orgânicos 
recolhidos 

 Eficiências divergentes mediante o método 

BENITO et al. (2005) Espanha DEA 
Custos correntes do serviço; 

Custos de pessoal; 
Financiamentos 

Toneladas de resíduos 
domésticos recolhidas; 
Número de indústrias, 

estabelecimentos 
comerciais e casas que são 

utentes do serviço 

 

O tamanho do município tem uma relação 
negativa com a eficiência, contudo em relação 

à densidade populacional esta tem uma 
relação positiva;  

A gestão pública apresenta uma ligeira 
supremacia face à gestão privada 

SEGAL et al. (2005) EUA DEA Custos correntes do serviço; 
Número de funcionários 

Número de cidadãos 
servidos  

A eficiência é maior quando a gestão é 
exercida por profissionais ao invés de cargos 

eleitos 

SÁNCHEZ (2006) Espanha DEA 
Gastos correntes do serviço; 

Gastos de pessoal; 
Número de trabalhadores 

Toneladas de resíduos 
recolhidas; Toneladas de 

recolha selectiva e 
Beneficiários do sistema 

 
Aproximadamente 5% das entidades prestam 

um serviço ineficiente e a utilização óptima 
dos recursos é excedida em 9% 
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4 – AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS PORTUGUESES 

 

 
4.1 – Metodologia  

  

A técnica fronteira não paramétrica de DEA baseia-se em programação matemática para medir 

a eficiência relativa de unidade organizatórias que apresentam um conjunto homogéneo de 

inputs e outputs.  

 

Esta metodologia foi desenvolvida por Charnes, Cooper e Rhodes em 1978, que aproveitando 

o trabalho seminal de Michael Farrell nos anos 50 (Farrell, 1957), aplicaram os seus 

conhecimentos de investigação operacional (Charnes et al., 1978). O método foi inicialmente 

concebido considerando uma orientação de inputs e assumpção de rendimentos constantes à 

escala (RCE). Posteriormente, já nos anos 80 a possibilidade de rendimentos variáveis à 

escala (RVE) foi contemplada (Banker et al., 1984). Outros modelos mais completos foram 

ulteriormente desenvolvidos (vide, para uma revisão da literatura, Cooper et al., 2000).  

 

Desde 1978, quando a técnica DEA foi implementada, até ao final de 2001 (Tavares, 2002), 

foram registados mais de 3200 publicações, reflectindo a sua vasta aplicabilidade, importância 

e potencial. A sua aplicação tem contribuído em grande escala para o progresso em termos de 

desempenho de um número significativo e díspar de organizações.  

 

A sua elevada aplicabilidade tem origem nas suas várias vantagens (Marques, 2006), 

designadamente pela identificação das boas práticas (best practices) que podem ser 

transpostas e seguidas por outros operadores, na determinação da dimensão óptima dos 

operadores, na estimativa dos ganhos potenciais de eficiência (relativas à redução dos factores 

de produção ou da expansão dos resultados), na obtenção das taxas marginais de substituição 

entre os factores de produção, no cálculo da variação da produtividade ao longo do tempo de 

cada operador, na identificação dos operadores mais eficientes em cada ponto no tempo e na 

determinação da estrutura organizacional mais eficiente (e.g. público versus privado ou 

verticalização versus unbundling).  

 

A avaliação da actividade de diferentes organizações toma diferentes formas, estabelecida em 

alguns casos, pelo seguinte quociente que representa a produtividade: 

 

                                      (EXPRESSÃO 1) 

 

A produtividade consiste no rácio entre outputs produzidos e os inputs consumidos, medida em 

relação à variação de eficiência, ao processo tecnológico e à variação do ambiente 
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operacional. A eficiência, por outro lado, refere-se à comparação entre os valores observados 

dos inputs consumidos e dos outputs produzidos, e os seus valores óptimos. 

 

A eficiência técnica (ET) reflecte a capacidade de cada operador despender um mínimo de 

inputs para um dado nível de outputs ou vice-versa. Na figura 9, onde o processo produtivo é 

caracterizado pela existência de dois inputs e um único output, a eficiência técnica é medida 

pelo quociente ET=0B’/0B. A eficiência técnica pode assumir valores entre 0 e 1, indicando 

este último que o operador é eficiente localizando-se na fronteira (IL). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               IL   

 

 

Figura 9 – Eficiência técnica e alocativa 

 

A linha ZZ’ ao representar a linha de isocusto, corresponde à combinação de inputs e outputs 

que minimiza o custo, permitindo determinar a eficiência alocativa. A eficiência alocativa (EA) 

do operador B é definida pelo rácio 0P/0B’. A eficiência alocativa traduz a capacidade de cada 

operador empregar uma combinação de inputs e de outputs que, dados os seus preços, 

minimizem o custo de produção. Na figura 9 o único operador que é simultaneamente 

tecnicamente e alocativamente eficiente é o operador D. Ao produto da eficiência alocativa pela 

eficiência técnica denomina-se de eficiência económica que representa a redução máxima de 

inputs para uma dada produção de outputs ou vice-versa (a máxima expansão de outputs para 

uma dada produção de inputs).  

 

A técnica DEA possibilita determinar a fronteira de produção e consequentemente as 

eficiências relativas de cada operador. Uma das principais vantagens prende-se com o facto de 

ao contrário de outras técnicas de benchmarking (paramétricas) não necessitar de uma 

especificação prévia para os pesos de cada input/output, nem exigir juízos sobre a forma da 

função de produção, o que é comum nas metodologias paramétricas.  

 

Outro aspecto relevante da metodologia relaciona-se com o facto de esta ser uma técnica 

fronteira, isto é, nas suas comparações utilizar como referência as entidades extremas 

correspondentes aos óptimos e não o ajustamento médio, como acontece com as regressões 

estatísticas e com os indicadores de desempenho. A eficiência é estabelecida em relação a 

uma fronteira, tal como se pode observar na figura 10 (e se verificou na figura 9). Ao definir a 

A 

B 

B’ 

D 

0 

Z 

Z’ x1/y 

x2/y 

P 
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fronteira a técnica DEA possibilita identificar peers (best practices) para cada operador, bem 

como os seus valores-alvo (targets) para os diferentes inputs e outputs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Fronteira eficiente e operadores eficientes e ineficientes 

 

A forma mais usual de medir a eficiência relativa é: 

 

   

                           (EXPRESSÃO 2) 

 

É de notar que esta medida obriga a um estabelecimento prévio dos pesos para ser aplicada 

em todo o estudo dos vários operadores. Este procedimento acarreta dois problemas. O 

primeiro relaciona-se com a medição dos inputs e dos outputs e o segundo com a 

determinação dos pesos (Benito et al., 2005). 

 

De acordo com a técnica DEA a análise permite a cada operador o estabelecimento dos seus 

próprios pesos, com intuito de atingir a combinação mais favorável quando comparadas com os 

outros operadores da amostra (Charnes et al., 1978). Assim, a eficiência do operador (hk) pode 

ser maximizada condicionando a eficiência de todos os operadores a valores inferiores ou igual 

a um. 

 

A resolução do seguinte problema de programação fraccionária linear permite optimizar os 

pesos (valores desconhecidos), bem como medir a eficiência para cada operador.  

 

         

 

 

                                               (EXPRESSÃO 3) 

 

Operador 

X
2/

O
ut

pu
t 

X1/Output 

Fronteira eficiente 
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Nesta discriminação do problema, cada operador produz os outputs yi, i=1, …, I, a partir dos 

inputs xj, j=1, …, J, com os respectivos pesos ai e bj e por último, M refere-se ao número total 

de operadores.  

 

Nesta formulação, a metodologia DEA trata os inputs xj e os outputs yi como constantes e 

atribui valores para os pesos dos inputs e dos outputs de modo a maximizar a eficiência de 

cada operador em relação às restantes. 

 

Em 1978, Charnes, Cooper e Rhodes, com um pequeno artifício ultrapassam o problema da 

programação fraccionária, desenvolvendo o chamado modelo CCR baseado em RCE. 

Considerando minimização de inputs obtém-se a seguinte formulação:   

 

 

 

 

 

                                     (EXPRESSÃO 4) 

 

A resolução do problema de programação linear (4) resultará em valores para cada hk entre 

zero e um, que correspondem à eficiência relativa de cada operador. Assim, se hk for igual a 1 

significa que a entidade (A e D) pratica um serviço eficiente em relação às restantes e caso hk 

seja menor que um, significa que existem outras entidades mais eficientes. 

 

A utilização da formulação dual na programação linear permite construir uma aproximação 

distinta à fronteira eficiente, formada pela união de segmentos lineares (facetas) paralelos aos 

eixos que minimizam a quantidade de inputs mantendo o nível de produção de outputs. No 

primal a escolha dos pesos reside sobre os inputs e outputs, enquanto no dual a selecção dos 

pesos recai sobre os operadores. A formulação dual (minimização) consiste na seguinte 

formulação: 
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                                    (EXPRESSÃO 5) 

 

Segundo a formulação (5), λm representa os pesos dos inputs e dos outputs do correspondente 

operador, os si e sj repercutem as folgas dos inputs e dos outputs. Os λm revelam a proporção 

de inputs e de outputs do operador m usada para construir os targets do operador k em 

avaliação.  

 

Na figura 11 seguinte a eficiência técnica (ET) corresponde para A a 0A’/0A e para B a 0B’/0B. 

Ao analisar o operador A, é possível aferir que apesar do ponto A’ se situar na fronteira 

eficiente ainda não é considerado um ponto globalmente eficiente, uma vez que ainda é 

possível reduzir a produção dos inputs, mantendo a mesma produção do outputs.  

 

Deste modo, é possível distinguir dois tipos de ET, a ET de Farrell ou eficiência radial e a ET 

de Koopmans ou a eficiência de Pareto. Na figura 11 a ET de Farrell é representada pelo ponto 

A’ e a ET de Koopmans é obtida pelo ponto C. 

 

Consequentemente, o segmento A’C, mais concretamente, a folga (slack) do correspondente 

operador, representa a diferença entre a ET de Farrell e a ET de Koopmans.  

 

Em suma, o operador k é eficiente, somente, se hk for igual à unidade, como já foi referido 

anteriormente, e se as folgas forem iguais a zero. Na figura 11 é possível observar a avaliação 

da eficiência, bem como as folgas de inputs para cada operador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Avaliação da eficiência e as folgas de inputs 

 

 

 

A 

A’ B 

B’ 

D 

C 

0 
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Até então, todos os modelos referidos visavam a minimização dos inputs (orientação input), no 

entanto, a técnica DEA possibilita, de igual modo, que a medição da ineficiência técnica possa 

ser efectuada tendo em conta a produção de outputs, com os níveis de inputs fixos (Coelli et 

al., 1998). Ambas orientações tomam os mesmos valores sob RCE, no entanto, o mesmo não 

sucede quando são assumidos RVE.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Orientação output da técnica DEA 

 

Tratando o exemplo dos dois outputs explanado na figura 12, é possível observar que o ponto 

P é projectado para o ponto P’, contudo este ponto não se encontra na fronteira eficiente. Esta 

situação sucede na medida em que a produção do output q1 pode ser aumentada o equivalente 

a AP’, mantendo a produção dos inputs. Deste modo, o segmento AP’ representa a folga 

(slack) para o output q1. 

 

Em suma, importa frisar que as orientações input e output da técnica DEA, aquando da 

existência de RCE, estimam exactamente a mesma fronteira e, por esse motivo, identificam as 

mesmas firmas eficientes, sendo que apenas a eficiência medida associada às entidades 

ineficientes podem divergir entre os dois métodos. 

 

Se relacionarmos as ET obtidas por RCE (modelo CCR) com aquelas originárias em RVE 

(modelo BCC) as mesmas podem ser desagregadas em duas componentes, uma devido à 

eficiência de escala (EE) e outra devido à eficiência técnica pura (ETP). Este resultado pode 

ser obtido mediante a aplicação dos modelos de DEA, admitindo RCE e RVE. Caso exista 

diferença entre as duas ET obtidas para o mesmo operador, indica que existe ineficiência de 

escala do operador, e que esta pode ser calculada pelos resultados obtidos dos diferentes 

métodos. A figura 13 ilustra o modo como é possível obter a EE. 

 

              (EXPRESSÃO 6) 

              (EXPRESSÃO 7) 

                                      (EXPRESSÃO 8) 

 

P 

q1 

q2 

Q 

P’ A 
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É possível notar que a EE=ET/ETP e todos os resultados oriundos destas fórmulas irão 

encontrar-se entre zero e um. A EE contabiliza o grau de economias verificado se o operador 

estivesse a operar na escala óptima. Refira-se que a formulação da DEA para RVE (modelo 

BCC) apenas considera uma restrição adicional nas formulações (4) e (5). Por exemplo, na 

formulação (5) corresponde a adicionar uma restrição relativa ao somatório dos λ igual a um o 

que corresponde a que o operador em análise seja comparada com uma combinação convexa 

dos operadores da amostra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 13 – Eficiência de escala através da técnica DEA 

 

 

4.2 – Caso de estudo 

 

4.2.1 – Recolha de dados 

 

A presente investigação pretende avaliar a eficiência dos serviços de resíduos sólidos 

portugueses. O estudo englobou as 29 entidades gestoras do sector que envolvem sobretudo o 

mercado secundário (tratamento dos RSU), abrangendo a totalidade da população portuguesa 

continental.  

 

O ano de análise foi o de 2005 tendo-se, no entanto, sempre comparado a informação 

referente a 2005 com aquela do ano 2004, para verificar a existência de eventuais 

incongruências.  

 

Salvas poucas excepções, a informação necessária encontrava-se nos relatórios de contas e 

de actividades das entidades gestoras, elaborados anualmente. Os referidos documentos 

foram solicitados às próprias entidades gestoras. A opção pelo pedido de consulta dos 

relatórios, em detrimento do envio de inquéritos a solicitar a informação requerida, veio ao 

encontro de uma maior validade de resultados face a, nomeadamente, longas demoras ou 

mesmo ausência de respostas e de credível fiabilidade dos elementos fornecidos. A informação 

em falta nos relatórios de actividades e contas foi solicitada directamente aos responsáveis dos 

serviços de resíduos sólidos.   

 

RVE 
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t 

Output 

D D’ 
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A informação recolhida e utilizada neste domínio foi maioritariamente fornecida pelas entidades 

gestoras, conforme referido anteriormente. Todavia, face a algumas dificuldades de recolha de 

informação, houve necessidade de recorrer a algumas simplificações, designadamente quando 

existiam diferentes actividades disponibilizadas pelas entidades gestoras (e.g. mercado 

terciário). Por fim, realçando o papel do IRAR, foi possível cruzar informação dos documentos 

requeridos e, deste modo, tirar ilações sobre os valores mais susceptíveis de estarem errados. 

 

A figura 14 representa as 29 entidades gestoras de acordo com a sua forma organizatória à 

data (2005), enquanto a figura 15 as apresentam em função da sua dimensão populacional. O 

quadro 12 evidencia os principais parâmetros estatísticos da amostra. 

 

               

Figura 14 – Número de entidades gestoras 

em função da sua forma organizatória 

Figura 15 – Número de entidades gestoras 

por intervalo populacional 

 

Quadro 12 – Caracterização dos operadores por população servida 

Estatísticas População 
Mínimo 26.219,00 
Máximo 1.182.174,00 
Média 346.608,28 
Desvio Padrão 303.049,98 
Mediana 217.051,00 

 

4.2.2 – Especificação do modelo 

 

4.2.2.1 – Variáveis adoptadas  

 

A especificação dos modelos que pretendem avaliar a eficiência do serviço de resíduos sólidos, 

deverá incluir os inputs consumidos e os outputs produzidos pelos operadores, que explanem e 

caracterizem convenientemente o processo produtivo (Marques e Monteiro, 2004). Desta 

forma, os inputs e os outputs devem ser quantificáveis e o mais homogéneos possíveis entre 

os operadores. A opção, no entanto, na maioria das situações, tal como aqui, está relacionada 

com a disponibilidade de informação, designadamente no que se refere à escolha das 

unidades, se monetárias ou se em quantidades. Assim, para o serviço de resíduos sólidos, os 

inputs consumidos adoptados foram os custos de operação e manutenção (OPEX) e os custos 

referentes ao capital (CAPEX), enquanto os outputs produzidos foram os resíduos sólidos 

tratados em todo o sistema (incluindo resíduos industriais banais RIB) e os resíduos sólidos 
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reciclados. A figura 16 possibilita observar esquematicamente o processo produtivo do serviço 

de resíduos sólidos. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 16 – Esquematização do modelo adoptado 

 
O modelo aplicado compreende dois inputs e dois outputs para o serviço de resíduos, como já 

foi previamente referido. Em relação aos inputs considerou-se para o CAPEX os valores 

constantes nos relatórios de contas referentes a amortizações, provisões e juros. Considerou-

se para o OPEX os restantes encargos, a saber os custos de mercadorias vendidas e matérias 

consumidas, os fornecimentos e serviços externos (FSE), os custos de pessoal e os outros 

custos. No domínio dos outputs, realça-se a forma, por vezes pouco clara, com que é 

explicitado a relação da recolha selectiva face ao total de resíduos sólidos tratados. 

 

O modelo compreende ainda três factores explanatórios que influenciam, à partida, a eficiência 

dos serviços de resíduos sólidos, designadamente a densidade populacional existente na área 

de influência da entidade gestora, o Produto Interno Bruto per capita ao nível da NUT 3 e a 

distância média às instalações de tratamento (aterros sanitários, centrais de compostagem e 

centrais de incineração). O quadro 13 sistematiza as variáveis de cálculo adoptadas para o 

serviço de resíduos sólidos. No quadro 14 observam-se os principais parâmetros estatísticos 

correspondentes a cada input, output e factor explanatório.  

 
Quadro 13 – Variáveis de cálculo adoptadas 

Serviço de resíduos sólidos 
Inputs Outputs 

Custo de operação e manutenção (OPEX) (€) 
Custo de capital (CAPEX) (€) 

Quantidade de RSU reciclados (t) 
Quantidade de resíduos sólidos tratados (t) 

 

Quadro 14 – Valores estatísticos correspondestes a cada input, output e factor explanatório 

 
Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Mediana 

Output 

Resíduos tratados (t) 13.323,39 789.583,00 178.143,52 190.796,18 90.650,50 
RSU reciclados (t) 835,24 48.601,00 9.546,75 12.548,46 3.607,54 

Input      
CAPEX (€) 199.375,86 18.299.907,79 3.012.942,63 4.148.434,84 1.504.729,04 
OPEX (€) 742.471,64 29.301.336,10 5.303.628,78 6.781.132,84    2.228.297,65 

Factor explanatório      
Densidade populacional 14,80 1.993,55 353,53 560,95 87,99 
PIB per capita (€) 7.522,10 23.422,64 11.838,55 3.961,32 10.732,39 
Distância média (km) 4,20 37,50 14,13 8,55 11,40 

Serviço de 
resíduos 
sólidos 

Ambiente operacional 

Inputs Outputs 

CAPEX 

OPEX Resíduos tratados 

RSU reciclados 
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4.2.2.2 – Orientação do modelo 

 

Adoptou-se uma orientação de minimização de inputs em virtude de, por um lado, as entidades 

gestoras terem de servir todos os utilizadores do serviço de RSU e, por outro lado, de existir 

uma política de minimização de procura deste serviço (demand side management policy). Não 

faria sentido optar por um modelo de maximização de outputs nem se justificaria o esforço 

adicional da utilização de modelos não orientados. Desta forma, a opção recaiu sobre a 

minimização de inputs (orientação input), dando uma maior relevância à manutenção (ou ao 

incremento) do nível de serviço prestado com a utilização mínima possível dos factores de 

produção (inputs).  

 

4.2.2.3 – Tecnologia de produção adoptada 

 

Foram calculados vários modelos admitindo RCE (modelo CCR) e RVE (modelo BCC), bem 

como outras condicionantes procurando uma melhor caracterização do ambiente de produção. 

Foram ainda empregues modelos de supereficiência, que serão discutidos adiante, e a 

integração do tratamento do ambiente operacional, através da consideração de um segundo 

estágio, por intermédio de uma regressão Tobit.  

 

4.2.3 – Resultados 

 

As figuras 17 a 19 evidenciam os valores da eficiência técnica (ET), da eficiência técnica pura 

(ETP) e dos ganhos de eficiência de escala do modelo para os serviços de resíduos sólidos 

portugueses por operador. Nos gráficos são ainda ilustrados os respectivos valores médios. Os 

operadores encontram-se organizados por ordem alfabética, como é exposto no quadro 15 

seguinte. 

 
Quadro 15 – Organização das entidades gestoras 

Número Entidade gestora Número Entidade gestora Número Entidade gestora 

1 Águas do Zêzere Côa 11 ECOBEIRÃO 21 RESIOESTE 

2 ALGAR 12 ECOLEZIRIA 22 RESITEJO 

3 AMARSUL 13 ERSUC 23 RESULIMA 

4 AMAVE 14 FOCSA 24 SULDOURO 

5 AMBILITAL 15 GESAMB 25 VALNOR 

6 AMBISOUSA 16 LIPOR 26 VALORLIS 

7 AMCAL 17 REBAT 27 VALORMINHO 

8 AMTRES 18 RESAT 28 VALORSUL 

9 AMVDN 19 Resialentejo 29 ZAGOPE 

10 BRAVAL 20 RESIDOURO     
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Figura 17 – ET por operador de serviço de resíduos sólidos  

 

 
Figura 18 – ETP por operador de serviço de resíduos sólidos 

 

 
Figura 19 – ET e ganhos de EE por operador de serviço de resíduos sólidos 

 

No quadro 16 representam-se os valores médios e ponderados, quer pelos resíduos sólidos 

tratados, quer pela população servida, da ET para a referida amostra do serviço de resíduos 

sólidos. Neste quadro consta também o número de operadores eficientes e os valores mínimos 

de eficiência obtidos. O cálculo foi efectuado por intermédio do programa DEA Excel Solver de 

Joe Zhu (Zhu, 2003). 
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Quadro 16 – Resultados dos modelos para o serviço de resíduos sólidos portugueses 

Valores obtidos Modelo 
ET média 0,590 
ETP média 0,798 
EE média 0,739 
Mínimo ET 0,205 
Mínimo ETP 0,291 
Mínimo EE 0,325 
ET ponderada* 0,629 
ETP ponderada* 0,899 
EE ponderada* 0,709 
ET ponderada** 0,629 
ETP ponderada** 0,870 
EE ponderada** 0,732 
Número de operadores eficientes (ET) 2 
Número de operadores eficientes (ETP) 12 

 * ponderada pelos resíduos sólidos tratados; ** ponderada pela população servida 

 

4.2.4 – Análise de resultados 

 

Os níveis de ineficiência dos serviços de resíduos sólidos portugueses para o ano de 2005 

foram relativamente significativos, tendo em conta a ET média obtida de 0,575. Em Portugal, os 

serviços de resíduos sólidos têm um potencial de melhoria de eficiência técnica (ET) média de 

41,0%, da qual 26,1% correspondem a ganhos de escala (EE). Isto significa que, em média, 

cada operador pode reduzir em 41,0% os inputs consumidos, isto é, do seu OPEX e do seu 

CAPEX, produzindo ainda a mesma quantidade de outputs, ou seja, de resíduos sólidos 

tratados e resíduos sólidos reciclados. Dos 29 operadores, e para RVE, 15 têm slacks em 

relação a um dos outputs, isto é, podem produzir uma maior quantidade de um dos outputs, 

consumindo, igualmente, os mesmos recursos. No modelo, em média, o output resíduos 

sólidos tratados tem um slack de 7 541 toneladas e o output RSU reciclados um slack de 666 

toneladas.  

 

Conforme referido, se a escala fosse óptima, ou seja, se existissem RCE, os serviços de RSU 

consumiam menos 26,1% dos inputs para a mesma quantidade de outputs produzidos. Dos 29 

operadores, 15 operadores apresentam rendimentos crescentes à escala (RVEC), 12 

operadores rendimentos decrescentes à escala (RVED) e 2 RCE. Ao considerar a população 

servida e a quantidade de resíduos sólidos tratados para cada operador, o valor da ET é 

superior, em virtude da compensação da EE dos operadores mais populosos e que prestam 

que tratam uma maior quantidade de resíduos. 

 

As figuras 20 e 21 evidenciam a ET e a ETP hierarquizadas, por classes de pontuação, para o 

modelo de serviço de resíduos sólidos. 

 

O quadro 17 ilustra o número de operadores eficientes por tipo de rendimentos à escala 

(modelo) adoptado. Verifica-se que apenas as maiores entidades (população superior a 300 

000 habitantes) apresentam RVED, o que traduz a importância da estimativa da eficiência de 
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escala, contrariando o que podia a priori parecer de que os serviços de RSU evidenciam 

sempre economias de escala. 

  

                  
 

Figura 20 – Classes de ET para o 

modelo adoptado 

Figura 21 – Classes de ETP para o 

modelo adoptado 

 

Quadro 17 – Número de operadores eficientes por modelo considerado 

Tecnologia de 
produção  

Número de   
operadores eficientes 

RCE 2 
RVED 12 
RVEC 15 

 

Este resultado sobre a dimensão óptima dos operadores (300 000 utilizadores) reflecte a 

fronteira entre custos marginais de produção do serviço positivos ou negativos, isto é, caso um 

operador consiga aumentar a sua dimensão operacional até aos 300 000 utilizadores, diminuirá 

os seus custos marginais com a população. Em entidades que detenham uma dimensão 

operacional superior 300 000 utilizadores sucede o reverso, ou seja, existe uma relação 

inversamente proporcional entre o custo de produção do serviço e a população servida.  

 

O quadro 18 representa os slacks dos inputs e dos outputs determinados segundo o método 

das duas fases (vide Coelli et al., 1998). Entre parênteses indica-se para cada variável o 

número de operadores que têm slacks. 

 

Quadro 18 – Slacks médios dos inputs e dos outputs dos diferentes modelos 

 INPUT OUTPUT 

 OPEX (€) CAPEX (€) Resíduos tratados (t) RSU reciclados (t) 
Modelo 36.988,3 (3) 416.318,9 (13) 666,2 (13) 7.540,9 (4) 

 

Considerando, como exemplo, os operadores 2, 15 e 19, os quadros 19 a 22 evidenciam os 

valores dos inputs actuais e dos targets, bem como os seus peers. Este quadro atesta de forma 

categórica as potencialidades da técnica de DEA, designadamente como instrumento de 

benchmarking, identificando não só as poupanças potenciais destes operadores (radiais e não 

radiais), mas também os pares de referência que podem constituir benchmarks para este 

operador, mormente, para o modelo RVE, os operadores 3, 6, 7 e 29. 
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Quadro 19 – Targets dos operadores 2, 15 e 19 assumindo RCE, incluindo slacks 

 Operador 2 Operador 15 Operador 19 
Variável Valor Modelo Valor Modelo Valor Modelo 
OPEX (€) 8.013.853 5.217.482 1.442.213 1.196.795 1.082.216 711.692 
CAPEX (€) 7.228.766 687.068 2.948.532 849.779 866.779 487.907 
Peers ― 6 ― 6, 10 ― 6, 10 

 

Quadro 20 – Targets dos operadores 2, 15 e 19 assumindo RVE, incluindo slacks 

 Operador 2 Operador 15 Operador 19 
Variável Valor Modelo Valor Modelo Valor Modelo 
OPEX (€) 8.013.853 7.685.140 1.442.213 1.334.197 1.082.216 998.446 
CAPEX (€) 7.228.766 3.447.704 2.948.532 1.046.967 866.779 697.840 
Peers ― 3, 6 ― 6, 10, 29 ― 6, 7, 27,29 

 

Quadro 21 – Targets dos operadores 2, 15 e 19 assumindo RCE, excluindo slacks 

 Operador 2 Operador 15 Operador 19 
Variável Valor Modelo Valor Modelo Valor Modelo 
OPEX (€) 8.013.853 5.217.482 1.442.213 1.196.795 1.082.216 711.692 
CAPEX (€) 7.228.766 4.706.345 2.948.532 2.446.788 866.779 570.015 
Peers ― 6 ― 6, 10 ― 6, 10 

 

Quadro 22 – Targets dos operadores 2, 15 e 19 assumindo RVE, excluindo slacks 

 Operador 2 Operador 15 Operador 19 
Variável Valor Modelo Valor Modelo Valor Modelo 
OPEX (€) 8.013.853 7.685.140 1.442.213 1.334.197 1.082.216 993.438 
CAPEX (€) 7.228.766 6.932.255 2.948.532 2.727.699 866.779 795.674 
Peers ― 3, 6 ― 6, 10, 29 ― 6, 7, 27,29 

 

Para os serviços de resíduos sólidos portugueses (mercado secundário) e para o modelo RVE, 

as entidades gestoras 6 e 27 são as mais utilizadas como peers. A entidade gestora 6 é 

adoptada 19 vezes como peer e a entidade 27 é usada 10 vezes. A importância que a entidade 

gestora 6 toma para as restantes é facilmente explicada pelas suas eficiências para o modelo 

adoptado. Uma análise futura se esta entidade corresponde mesmo às melhores práticas ou se 

constitui um outlier deve ser efectuada (vide secção 4.2.6). No quadro 23 são expostos os 

rankings dos serviços de resíduos sólidos portugueses, tendo em consideração a ET e a sua 

decomposição.  

 

4.2.5 – Supereficiência 

 

Para ter em conta também a ordenação dos operadores eficientes, foi desenvolvido o modelo 

de cálculo das supereficiências (Andersen e Petersen, 1993). Estas medidas calculam em 

quanto é que os operadores eficientes podem aumentar os seus inputs, mantendo-se ainda 

tecnicamente eficientes, ou vice-versa, reduzir os seus outputs, permanecendo ainda 

eficientes. Em termos práticos, o procedimento consiste em retirar os próprios operadores 

eficientes aquando da sua avaliação nos algoritmos referidos (e.g. CCR ou BCC), permitindo 
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que a sua eficiência possa ser superior a 1. O quadro 24 e as figuras 22 e 23 evidenciam os 

resultados obtidos.  

Quadro 23 – Ranking dos serviços de resíduos sólidos portugueses 

Operador RCE (ET) RVE (ETP) Ganhos de EE Média 
1 23 26 12 20 
2 12 13 19 15 
3 10 1 21 11 
4 22 23 17 21 
5 18 19 18 18 
6 1 1 1 1 
7 25 1 28 18 
8 5 1 9 5 
9 27 18 29 25 
10 1 1 1 1 
11 26 29 5 20 
12 14 17 15 15 
13 9 1 20 10 
14 29 27 26 27 
15 6 14 8 9 
16 16 1 25 14 
17 17 20 14 17 
18 28 28 24 27 
19 11 15 16 14 
20 24 22 22 23 
21 13 21 7 14 
22 21 25 10 19 
23 7 16 4 9 
24 4 1 6 4 
25 19 24 11 18 
26 3 1 3 2 
27 15 1 23 13 
28 20 1 27 16 
29 8 1 13 7 

 

 
Figura 22 – Supereficiência ao assumir RCE 

 
Quadro 24 – Caracterização da supereficiência por modelo assumido 

Estatísticas RCE RVE 
Mínimo 0,205 0,291 
Máximo 2,503 5,979 
Média 0,644 1,102 
Desvio Padrão 0,425 1,106 
Mediana 0,600 0,836 

 



60 

 

 
Figura 23 – Supereficiência ao assumir RVE 

 

Como referido os resultados da supereficiência permitem ordenar os operadores eficientes. 

Dos 11 operadores eficientes obtidos para o modelo RVE, dois deles não têm solução (por falta 

de solução do problema de programação linear). Os operadores que evidenciam 

supereficiências mais elevadas são os 6 e 8 que apresentam valores de 2,96 e 5,98. Como se 

verá de seguida estes dois operadores requerem cuidados especiais. No quadro 25 da secção 

seguinte apresentam-se os resultados por operador da supereficiência, quer para o modelo 

RCE quer para o modelo RVE.  

 

4.2.6 – Identificação de outliers 

 
Na técnica não paramétrica de DEA existem sempre vários operadores eficientes que 

compõem a fronteira. Também, facilmente se observa que, não obstante o número de 

operadores com eficiência igual a um, nem todos evidenciam a mesma relevância na amostra. 

Alguns dos operadores eficientes são mais importantes do que outros, dado que influenciam a 

eficiência de um conjunto significativo de outras entidades gestoras. É fundamental ter um 

cuidado especial com estas entidades, isto é, de procurar verificar se, por um lado, as mesmas 

podem ser outliers ou se, por outro lado, são mesmos best practices, sendo, como tal, 

fundamentais para o exercício de benchmarking.  

 

Tendo em consideração os indicadores de peer count, ou seja, do número de vezes que um 

operador é peer de outros operadores (Charnes et al., 1985) e de supereficiência, atrás 

apresentado, constata-se que os operadores 6 e 8 são candidatos muito fortes a serem 

outliers. O quadro 25 apresenta os valores para os dois indicadores referidos para os 

operadores de resíduos sólidos eficientes.  

 

Efectuando uma análise mais detalhada dos operadores 6 e 8 julga-se que os mesmos 

constituem casos atípicos, designadamente por apresentarem um CAPEX muito reduzido 

quando comparado ao OPEX e aos outputs produzidos e que, porventura, serão outliers. 
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Resolveu-se, por isso, recalcular os modelos atrás apresentados, removendo o operador 6 e 8 

da amostra. Os resultados são apresentados no quadro 26 e nas figuras 24, 25 e 26. 

 

Quadro 25 – Peer count e supereficiência para os modelos RCE e RVE por operador 

Operador 
RCE RVE 

Peer count Supereficiência Peer count Supereficiência 
6 26 2,5 - - 

10 14 1,04 - - 
3 - - 3 1,71 
6 - - 17 2,96 
7 - - 4 1,46 
8 - - 3 5,98 

10 - - 3 1,06 
13 - - 1 1,05 
16 - - 1 Infeasible 
24 - - 4 1,19 
26 - - 1 1,01 
27   10 1,07 
28 - - 1 Infeasible 
29 - - 3 1,12 

 

 

Figura 24 – ET por operador de serviço de resíduos sólidos 

 

 

Figura 25 – ETP por operador de serviço de resíduos sólidos 

 



62 

 

 

Figura 26 – ET e ganhos de EE por operador de serviço de resíduos sólidos 

 

Quadro 26 – Resultados do modelo sem outliers para o modelo estudado 

Valores obtidos Modelo 
ET média 0,745 
ETP média 0,886 
EE média 0,841 
Mínimo ET 0,279 
Mínimo ETP 0,393 
Mínimo EE 0,429 
ET ponderada* 0,766 
ETP ponderada* 0,947 
EE ponderada* 0,813 
ET ponderada** 0,776 
ETP ponderada** 0,935 
EE ponderada** 0,833 
Número de operadores eficientes (ET) 4 
Número de operadores eficientes (ETP) 13 

* ponderada pelos resíduos sólidos tratados; ** ponderada pela população servida 
 

Ao remover os operadores candidatos a outliers observa-se um aumento significativo nos 

resultados obtidos, relativos à ET, à ETP e à EE. Os níveis de ineficiência dos operadores 

portugueses reduzem-se substancialmente ao efectuar este procedimento, tendo em conta a 

ET média de 0,745 alcançada.  

 

Nesta conjuntura, os serviços de resíduos sólidos portugueses têm um potencial de melhoria 

de eficiência técnica (ET) média de 25,5%, da qual 15,9% correspondem a ganhos de escala 

(EE). Isto significa que, em média, cada operador pode reduzir em 25,5% os inputs 

consumidos, isto é, do seu OPEX e do seu CAPEX, produzindo ainda a mesma quantidade de 

outputs, ou seja, de resíduos sólidos tratados e resíduos sólidos reciclados.  

 

Conforme referido, se a escala fosse óptima (caso existissem RCE), os serviços de RSU 

consumiriam menos 15,9% dos inputs para a mesma quantidade de outputs produzidos. Tal 

como se observa anteriormente, ao considerar a população servida e a quantidade de resíduos 

sólidos tratados para cada operador, o valor da ET é superior, em virtude da compensação da 

EE dos operadores mais populosos e que tratam uma maior quantidade de resíduos. 
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As figuras 27 e 28 evidenciam a ET e ETP hierarquizada por classes de pontuação para o 

modelo de serviço de resíduos sólidos. 

 

                 

Figura 27 – Classes de ET para o modelo 

de resíduos sólidos 

Figura 28 – Classes de ETP para o modelo 

de resíduos sólidos 

 

4.2.7 – Tratamento do ambiente operacional 

 
A capacidade de transformar os recursos consumidos nos produtos e resultados desejados 

depende não apenas da ET dos operadores, mas também do ambiente operacional que as 

caracteriza. Desta forma, os resultados dos modelos de DEA têm um valor limitado se não for 

tido em conta o meio ambiente e operacional onde os operadores actuam (Fried et al., 1999).  

 

Um dos procedimentos mais adoptados para a integração do ambiente operacional na análise 

consiste na metodologia bietápica. Numa primeira fase, esta técnica envolve a resolução do 

algoritmo DEA sem os factores explanatórios. Numa segunda fase consiste na aplicação de 

regressão aos resultados, onde a variável dependente é a eficiência obtida no primeiro estágio 

e as variáveis independentes são os factores explanatórios. O sinal obtido para os factores 

explanatórios indica o sentido contributivo para a eficiência e a sua importância pode ser 

averiguada através da realização de testes estatísticos. O segundo estágio corrige os valores 

obtidos no primeiro estágio, tendo em atenção os factores explanatórios. O número de 

variáveis e o tipo (contínuas ou categóricas) não é relevante na análise. A fórmula de 

regressão adoptada pode ser uma OLS, não obstante a quantidade de operadores eficientes 

aconselhar, ou mesmo requerer, a resolução do modelo de Tobit, em virtude do mesmo se 

adaptar melhor a dados truncados ou censurados (em 1 nos modelos DEA). Na presente 

investigação foi adoptado o modelo de Tobit especificado da seguinte forma:  

 

ETk=Zk×β+uk          se         ET*
k < 1    

 

1                              se         ET*
k ≥ 1                                                                            (EXPRESSÃO 9) 

 

onde ETk consiste na ET do operador k (k=1, …, K, sendo K o número de operadores) obtida 

no primeiro estágio e ET*
k constitui a verdadeira, mas não observável ET do operador k. Zk 
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representa o vector de factores explanatórios pelos operadores e β um vector de parâmetros a 

ser estimado. uk evidencia um termo aleatório, i.i.d., com µ=0 e V=σ
2. Este termo representa a 

ET corrigida, tendo em consideração que o ambiente operacional pode ser definido por:   

 

β×= ˆ Z- ET   û kkk                                                                                                    (EXPRESSÃO 10) 

 

onde ûk pode tomar valores negativos, positivos ou iguais a 0. Nesta última circunstância o 

ambiente operacional não influencia a ET. Se ûk é positivo, significa que os factores 

explanatórios têm efeito negativo na ET, se é negativo, tem um efeito positivo na ET.  

 

Empregaram-se três factores explanatórios, designadamente a densidade populacional e o PIB 

per capita na área de abrangência das entidades gestoras e a distância média ao local de 

tratamento (aterro sanitário, central de compostagem ou central de incineração). Será esperado 

que, quanto maior for a densidade populacional e maior for o PIB per capita (obtido por NUT 3) 

para as entidades gestoras, maiores serão as suas eficiências. Por outro lado, quanto maior for 

a distância ao local de tratamento menor será a eficiência do operador. 

 

Os resultados da regressão Tobit, obtidos com o software Limdep, permitem concluir o referido, 

isto é, os coeficientes da regressão são positivos, quer para densidade populacional quer para 

o PIB per capita e negativos para a distância ao aterro. No entanto, apenas o PIB per capita é 

estatisticamente significante a mais de 95 % e para o modelo RVE. O quadro 27 apresenta os 

resultados obtidos. 

 

Quadro 27 – Significância estatística dos factores explanatórios  

Modelo  Variáveis Coeficiente Erro Estatística T Probab. P 

RCE 

Densid. Populacional 0.00002 0.00013 0,13 0.898 
PIB per capita 0.00001 0.00002 9.86 0.389 
Distância ao aterro -0.00369 0.00579 -0.64 0.524 

RVE 

Densid. Populacional 0.00017 0.00013 1.33 0.185 
PIB per capita 0.00003 0.00002 1.97 0.049 
Distância ao aterro -0.00473 0.00537 -0.88 0.378 

 

O modelo Tobit pretende ajustar as ET obtidas pela DEA (brutas), removendo a influência dos 

factores explanatórios. De acordo com a expressão anterior pode ser calculada a ET corrigida. 

Valores superiores a 0 significam que o ambiente operacional tem um efeito positivo na 

eficiência, enquanto valores negativos ilustram um impacto negativo. Outra possibilidade de 

determinar as ET corrigidas é através do quociente entre o valor previsto da eficiência para os 

valores médios dos factores explanatórios e o valor obtido pela DEA. A relação entre estes dois 

valores fornece o valor da eficiência corrigido, tendo em consideração o mesmo ambiente 

operacional. Por exemplo, se um dado operador obtém um valor da ET de 0.9 pela regressão 
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de Tobit (ETO) significa que, em média, um operador da amostra com a mesma proporção dos 

factores explanatórios (densidade populacional, PIB per capita e distância ao local de 

tratamento) conseguirá esse valor. Se o valor obtido pela DEA é de 0.85, o valor da DEA 

corrigido (ETC) será igual a 0.85/0.9, isto é, 0.944.  

 

O quadro 28 evidencia os resultados da ET corrigida, para o modelo estudado (RCE e RVE), 

dos serviços de resíduos sólidos portugueses, para cada operador. Verificam-se algumas 

alterações aos resultados iniciais, mantendo-se, no entanto, consistência relativamente aos 

valores extremos. Por exemplo, os operadores 6 e 10 continuam como os mais eficientes em 

RCE e em RVE. De qualquer forma, como era esperado o ambiente operacional tem sempre 

uma influência relevante na eficiência das entidades gestoras. A figura 29 ilustra também os 

resultados obtidos. 

 

Quadro 28 – Resultados da regressão Tobit    

Oper. ET Rank ETO uk ETC Rank ETP Rank ETPO uk ETPC Rank 

1 0,377 23 0.478 -0.100 0,790 19 0,467 26 0.606 -0.124 0,770 22 

2 0,651 12 0.579 0.072 1,124 13 0,959 13 0.836 0.123 1,147 10 

3 0,659 10 0.583 0.076 1,131 12 1,000 1 0.839 0.161 1,192 9 

4 0,414 22 0.575 -0.161 0,720 21 0,581 23 0.836 -0.254 0,696 25 

5 0,512 18 0.671 -0.159 0,763 20 0,726 19 0.971 -0.219 0,748 23 

6 1,000 1 0.548 0.452 1,823 2 1,000 1 0.741 0.259 1,349 3 

7 0,358 25 0.577 -0.219 0,621 24 1,000 1 0.768 0.232 1,302 5 

8 0,887 5 0.698 0.190 1,272 8 1,000 1 1.268 -0.268 0,789 21 

9 0,236 27 0.546 -0.310 0,432 27 0,775 18 0.701 0.026 1,037 14 

10 1,000 1 0.545 0.455 1,836 1 1,000 1 0.724 0.276 1,382 2 

11 0,280 26 0.538 -0.258 0,520 26 0,291 29 0.703 -0.412 0,414 29 

12 0,607 14 0.591 0.016 1,027 16 0,830 17 0.816 0.052 1,017 15 

13 0,672 9 0.533 0.139 1,262 9 1,000 1 0.769 0.231 1,300 6 

14 0,205 29 0.502 -0.297 0,409 28 0,458 27 0.639 -0.180 0,717 24 

15 0,830 6 0.568 0.262 1,462 5 0,925 14 0.765 0.160 1,210 8 

16 0,552 16 0.645 -0.093 0,856 18 1,000 1 1.118 -0.118 0,895 17 

17 0,536 17 0.508 0.028 1,055 14 0,709 20 0.645 0.094 1,099 13 

18 0,221 28 0.544 -0.323 0,406 29 0,393 28 0.695 -0.278 0,565 28 

19 0,658 11 0.557 0.100 1,180 10 0,918 15 0.736 0.186 1,247 7 

20 0,364 24 0.563 -0.199 0,646 23 0,597 22 0.716 -0.080 0,833 19 

21 0,624 13 0.611 0.013 1,022 17 0,683 21 0.846 -0.163 0,807 20 

22 0,422 21 0.596 -0.174 0,708 22 0,477 25 0.823 -0.337 0,579 27 

23 0,822 7 0.555 0.267 1,481 4 0,836 16 0.744 0.092 1,124 11 

24 0,917 4 0.654 0.263 1,402 6 1,000 1 1.078 -0.078 0,928 16 

25 0,500 19 0.486 0.014 1,028 15 0,576 24 0.661 -0.077 0,871 18 

26 0,990 3 0.632 0.357 1,565 3 1,000 1 0.909 0.091 1,101 12 

27 0,600 15 0.525 -0.364 1,143 11 1,000 1 0.673 -0.309 1,486 1 

28 0,446 20 0.792 -0.346 0,563 25 1,000 1 1.525 -0.525 0,656 26 

29 0,779 8 0.578 0.202 1,350 7 1,000 1 0.759 0.241 1,317 4 
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Figura 29 – Compração das eficiências corrigidas e não corrigidas (ET e ETP) 
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5 – CONCLUSÕES 

 

 

5.1 – Síntese conclusiva 

 

A crescente produção de resíduos sólidos associada ao desenvolvimento das sociedades 

gerou um dos maiores problemas com que as comunidades modernas se deparam nos dias de 

hoje. Neste âmbito, o presente estudo procurou confrontar o modelo organizacional e 

regulatório português do sector dos resíduos sólidos com o de outros modelos europeus 

(Espanha, Holanda e Inglaterra) ao nível da sua organização e da sua sustentabilidade, 

analisando os formatos de gestão existentes (formas organizatórias e participação do sector 

privado), o panorama regulatório existente e, em particular, o estabelecimento de preços, as 

obrigações de serviço público e a qualidade de serviço fornecida e os grandes números do 

sector dos resíduos sólidos em cada país. 

 

Em Portugal, a criação de uma entidade reguladora para o sector dos resíduos sólidos surgiu 

como uma medida impulsionadora do seu desenvolvimento, protegendo os interesses dos 

utilizadores e promovendo nas entidades gestoras uma sucessiva melhoria da qualidade de 

serviço prestada. 

 

Neste domínio, o IRAR tem realizado uma comparação periódica (benchmarking) de um 

conjunto de 20 indicadores de desempenho e procedido à sua divulgação pública (regulação 

sunshine). Este modelo regulatório tem-se revelado numa ferramenta poderosa e eficaz na 

implementação de competição entre as várias entidades gestoras, melhorando globalmente a 

eficiência e eficácia de todo o sector dos resíduos sólidos. 

 

A ausência de entidades reguladoras dedicadas ao sector dos resíduos sólidos noutros países 

ao nível europeu não revela a priori que os seus utilizadores estejam mais vulneráveis aos 

condicionalismos de operadores monopolistas (incentivos insuficientes à eficiência e à 

inovação), pois existem governos, como o holandês, que detêm um papel bastante presente e 

interventivo no âmbito da supervisão do sector (e.g., incutindo no utilizador do serviço o 

conceito de “pay-as-you-throw”, contribuindo para a auto-sustentabilidade do mercado dos 

resíduos sólidos).  

 

Em Inglaterra, o objectivo do fornecimento do serviço de resíduos sólidos ao menor custo 

possível conduziu a um número muito elevado de concursos públicos de outsourcing, 

arrastando o sector para um ciclo vicioso. Este ciclo culminou com o sector em enorme 

competitividade e com rendimentos tão reduzidos para os operadores que se repercutiram em 

défices de qualidade de serviço ou, até mesmo, em impossibilidade de prestação do serviço, 

por parte dos operadores. O Governo Central ao deparar-se com esta conjuntura no sector 
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implementou o regime “best value”, ao invés do concurso público obrigatório, como forma de 

recuperar a qualidade de serviço e tentando manter o “value for money”. 

 

Em Espanha, com a abertura aos operadores privados do sector dos resíduos sólidos, foram 

criadas condições para o desenvolvimento de vários “campeões”. Se os efeitos de escala 

podem conduzir a custos reduzidos, prestados por estes players, a desregulamentação 

substancial existente no sector e, em particular no momento de acesso ao mercado, podem 

comprometer a protecção e os interesses dos utilizadores deste serviço de interesse 

económico geral.  

 

A avaliação de desempenho pode ser muito eficaz como meio de induzir competição (virtual) 

entre os operadores dos serviços de resíduos sólidos, de modo a alcançar os objectivos que 

lhe são delineados. Todavia, o processo de avaliação não pode prescindir de coerência e de 

indubitabilidade, de forma clarificar os reais objectivos que este detém sobre as entidades 

avaliadas, nomeadamente sobre qual o aspecto que importa desenvolver.   

 

A metodologia de benchmarking de DEA apresenta diversas vantagens, no âmbito dos 

objectivos pré-definidos para esta investigação. O facto de a técnica ser empiricamente 

baseada, construindo a fronteira de produção com os operadores eficientes através de 

programação matemática, ao invés de ter como pré-definida uma determinada forma funcional, 

elimina alguma da subjectividade. Deste modo, a técnica não paramétrica fronteira de DEA, 

além de lidar facilmente com múltiplos inputs e outputs, permite definir metas para as variáveis, 

identificando as best practices e a origem da ineficiência, revelando-se, deste modo, superior 

aos métodos paramétricos concorrentes. Os resultados são, não só muito úteis para os 

reguladores (ou para os Governos) como também permitem aos operadores obterem linhas de 

orientação, no sentido de melhorarem o seu desempenho, reduzindo os custos e mantendo o 

nível de serviço prestado. 

 

A revisão da literatura efectuada no segundo capítulo permitiu atestar as potencialidades da 

técnica DEA atrás referidas. Foram apresentadas várias aplicações, por diversos protagonistas, 

com diferentes finalidades.  

 

O âmbito da investigação desenvolvida, utilizando a técnica DEA, abrangeu as 29 entidades 

gestoras do serviço de resíduos sólidos em “alta”, englobando a totalidade da população 

portuguesa do continente. O modelo base de DEA adoptado contemplou como inputs os custos 

de operação e manutenção (OPEX) e os custos de capital (CAPEX), enquanto os outputs 

incidiram sobre os resíduos sólidos reciclados e os produzidos por todo o sistema (incluindo os 

resíduos industriais banais). A escolha sobre os inputs recaiu sobre unidades monetárias, 

devido à dificuldade de quantificar as necessidades materiais de cada sistema, enquanto a 

opção relativa aos outputs deveu-se ao facto de se considerarem os outputs que melhor 
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traduzem os resultados e o funcionamento do serviço. Foram adoptados, como factores 

explanatórios, a densidade populacional, o PIB per capita por sistema e a distância média aos 

locais de tratamento. 

 

Os modelos desenvolvidos, admitindo RCE e RVE, permitiram concluir que os níveis de 

eficiência dos operadores portugueses para o ano de 2005 foram relativamente significativos. 

Caso as entidades operassem de modo eficiente ocorreria uma redução dos custos em cerca 

de 45 milhões de Euros, considerando os modelos com outliers, e de 22 milhões de Euros nos 

modelos sem outliers.   

 

O estudo efectuado possibilitou aferir, de igual modo, que os sistemas detêm uma dimensão 

óptima na ordem dos 300 000 habitantes. Este resultado reflecte a fronteira entre custos 

marginais de produção do serviço positivos ou negativos, isto é, caso um operador consiga 

aumentar a sua dimensão operacional até aos 300 000 utilizadores, diminuirá os seus custos 

marginais com a população, verificando-se o mesmo na situação contrária (redução da 

população superior a 300 000 habitantes). 

 

A aplicação do modelo de supereficiência permitiu observar que, na amostra, poderiam existir, 

pelo menos, dois possíveis outliers. Estes operadores evidenciaram indicadores de 

supereficiência e de peer count muito elevados em relação aos restantes, requerendo, 

portanto, cuidados especiais. A determinação da supereficiência possibilitou também ordenar 

os operadores eficientes. 

 

A existência de outliers na amostra utilizada demonstra uma das principais fragilidades da 

técnica DEA, tendo em consideração que os resultados podem ser bastante afectados, se um 

ou mais dos operadores que constituem a fronteira eficiente (best practices) forem outliers. 

Como é perceptível neste estudo, a consideração (ou não) dos operadores 6 e 8 (potenciais 

outliers) resulta num diferencial substancial na eficiência média obtida para os serviços de 

resíduos sólidos portugueses e, consequentemente, nos targets pretendidos. 

 

Por último, estudou-se a influência do ambiente operacional na eficiência. Para os factores 

explanatórios integrados no modelo, designadamente a densidade populacional, o PIB per 

capita e a distância ao local de tratamento (os mais adoptados na literatura), verificou-se que 

apenas o PIB per capita era estatisticamente significante a 95 % e para o modelo RVE. Além 

disso, constata-se que, como era esperado, o ambiente operacional tem uma influência 

significativa na eficiência dos operadores. 
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5.2 – Recomendações para estudos futuros 

 

O sector dos resíduos sólidos caracteriza-se verdadeiramente como um “mar ainda pouco 

navegado”. A carência de estudos neste domínio revela-se, sem dúvida, como factor 

perturbador do desenvolvimento deste sector, principalmente em Portugal. 

 

Neste âmbito, a presente investigação, além dos objectivos a que se propõe, detém a ambição 

de impulsionar outros estudos que procurem o desenvolvimento e o progresso deste sector, 

nomeadamente, especializando-se na vertente do serviço em “baixa”, onde se julga que os 

níveis de ineficiência serão muito superiores, até porque o mesmo não se encontra, na 

generalidade, sob a alçada do IRAR. Todavia, o facto deste segmento do mercado não 

pertencer por norma (a não ser que concessionado) ao âmbito regulatório do IRAR, assume-se 

como um aspecto fundamental de desorganização informativa, na medida em que é 

extremamente difícil recolher informação fidedigna relativa ao seu serviço. 

 

Seria também importante aplicar outras metodologias de benchmarking, como as fronteiras 

estocásticas, à amostra adoptada neste trabalho de investigação e comparar com os 

resultados aqui alcançados, e procurar também aferir se os resultados do modelo regulatório 

do IRAR, baseado em indicadores de desempenho, coincidem com os que aqui são 

calculados, por exemplo, em termos de rankings obtidos.  

 

Por último, não obstante o esforço desenvolvido, reconhece-se que os elementos recolhidos 

junto das entidades gestoras, sobretudo das associações de municípios e empresas 

intermunicipais, carecem de auditoria. Existe também alguma heterogeneidade (e.g. separação 

dos custos com as diferentes actividades desenvolvidas, como a recolha selectiva) que deverá 

ser eliminada em estudos futuros, ainda que as entidades gestoras, por enquanto, não o 

permitam efectuar.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

6 – REFERÊNCIAS BIBIOGRÁFICAS 

 

 

ANDERSON, P. e PETERSEN, N. (1993). A Procedure for Ranking Efficient Units in Data 

Envelopment Analysis. Management Science, vol. 39, n.º 10, p. 1261-1264. 

BANKER, R., CHARNES, A. e COOPER, W. (1984). Some Models for Estimating Technical 

and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, vol. 30, n.º 9, 

p. 1078-1092.    

BAPTISTA, J., PÁSSARO, D. e SANTOS, R. (2003). As Linhas Estratégicas do Modelo de 

Regulação a Implementar pelo IRAR. Instituto Regulador de Águas e Resíduos, Lisboa. 

BARLAZ, M. e LOUGHLIN, D. (2006). Strengthening Markets for Recyclables, A Worldwide 

Perspective; Critical Reviews in Environmental Science and Technology, vol. 36, n.º 4, p. 

287-326 

BEL, G. e COSTAS, A. (2006). Do Public Sector Reforms Get Rusty? Local Privatisation in 

Spain. The Journal of Policy Reform, vol. 9, n.º 1, p. 1-24. 

BEL, G. e MIRALLES, A. (2003). Factors Influencing the Privatisation of Urban Solid Waste 

Collection in Spain. Urban Studies, vol. 40, n.º 7, p. 1323-1334. 

BELLO, H. (1994). An Analysis of the Changes in Refuse Collection Methods and Cost: the 

Effect of Compulsory Competitive Tendering. Dissertação de MBA, UCL, Londres. 

BENITO, B., BASTIDA F. e GARCÍA, J. (2005). The Determinants of Efficiency in Municipal 

Governments, Fundación Séneca of the Autonomous Community of the Region of Murcia, 

Murcia. 

BERENYI, E. e STEVENS, B. (1988). Does Privatization Work? A Study of Delivery of Eight 

Local Services. State and Local Government Review, vol. 20, n.º 1, p. 11-21. 

BOORSMA, P. (1982). Public Sector Productivity and Relative Efficiency in the Netherlands. 

Unpublished Paper‚ Department of Public Administration‚ Twente University. 

BOSCH R., PEDRAJA CHAPARRO, F. e SUÁREZ,  J.  (2000). Measuring the Efficiency of 

Spanish Municipal Refuse Collection Services. Local Government Studies, vol. 26, n.º 3, p. 

71-90.  

BOSCH R., PEDRAJA CHAPARRO, F. e SUÁREZ, J.  (1998). Medición de la Eficiencia en la 

Provisión de Servicios Públicos Locales: el Caso del Servicio de Recogida de Basuras. In V 

Congresso Nacional de Economia: Economia dos serviços, vol. 7 Economia e Gestão das 

Administrações Públicas, Las Palmas de Gran Canaria, Dezembro. 

BOSCH R., PEDRAJA CHAPARRO, F. e SUÁREZ, J. (2001). The Efficiency of Refuse 

Collection Services in Spanish Municipalities: Do Non-Controllable Variables Matter? 

Document de Treball 2001/4, Institut d´Economia de Barcelona.  

BUCK, D., e CHAUNDY, D. (1992). Competitive Tendering and Refuse Collection Revisited. 

Manuscript in Preparation. 



72 

 

BURGAT, P. e JEANRENAUD, C. (1990). Measure de l´Efficacité Productive et de l’Eficacité-

coût: Cas de Dechets Ménagers en Suisse. Working Paper nº 902 de l’Institute de 

Recherches Economiques et Regionales, Universitat de Neuchatel.  

CALLAN S. e THOMAS, J. (2001). Economies of Scale and Scope: a Cost Analysis of Municipal 

Solid Waste Services. Land Economics, vol. 77, n.º 4, p. 548–560. 

CHARNES, A., CLARK, T., COOPER, W. e GOLANY, B. (1985). A Development Study of Data 

Envelopment Analysis in Measuring the Efficiency of Maintenance Units in the U.S. Air 

Forces. Annals of Operations Research, vol. 2, pp. 95-112.    

CHARNES, A., COOPER, W. e RHODES, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision 

Making Units. European Journal of Operational Research, vol. 2, n.º 6,  p. 429-444.    

CHRISTOFFERSEN, H. e PALDAM, M. (2003). Markets and Municipalities: A Study of the 

Behaviour of the Danish Municipalities. Public Choice, vol. 114, n.º 1-2, p. 79-102. 

COELLI, T., PRASADA, R. e BATTESE, G. (1998). An Introduction to Efficiency and 

Productivity Analysis. Kluwer Academic Publishers, Boston.   

COLLINS, J. e DOWNES, B. (1977). The Effect of Size on Provision of Public Services: The 

Case of Solid Waste Collection in Smaller Cities. Urban Affairs Quarterly, vol. 12, n.º 3, p. 

333-347.    

COOPER, W., SEIFORD, L. e TONE, K. (2000). Data Eenvelopment Analysis. A 

Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. 

Kluwer Academic Publishers, Boston. 

CUBBIN, J., DOMBERGER, S. e MEADOWCROFT, S. (1987). Competitive Tendering and 

Refuse Collection: Identifying the Sources of Efficiency Gains. Fiscal Studies, vol. 8, n.º 3, 

p. 49-58. 

DEFRA (2007). Waste Strategy for England. Department for Environment, Food and Rural 

Affairs, Londres. 

DELGADO R. (2004). Redes Neuronales y Eficiencia. Aplicación al Servicio de Recogida de 

Basuras. XI Encontro de Economia Pública, Barcelona. 

DIJKGRAAF, E. (2004). Regulation of the Waste Market Disposal. Dissertação de 

Doutoramento, Universidade de Roterdão. 

DIJKGRAAF, E. e GRADUS, R. (2003). Cost-Savings of Contracting Out Refuse Collection. 

Empirica, vol. 30, n.º 2, p. 149-161. 

DIJKGRAAF, E. e GRADUS, R. (2004). Cost Savings of Unit-based Pricing of Household 

Waste: the Case of the Netherlands. Resource and Energy Economics, vol. 26, n.º 4, p. 

353-371. 

DIJKGRAAF, E., GRADUS, R.. e MELENBERG, B. (2003). Contracting Out Refuse Collection. 

Empirical Economics, vol. 28, n.º 3, p. 553-570. 

DISTEXHE, V. (1993). L´Efficacité Productive des Services D´Enlévement des Immondices en 

Wallonie. Cahiers Economiques de Bruxelles, vol. 137, p. 119-138.  

DOMBERGER, S., MEADOWCROFT, S. e THOMPSON, D. (1986). Competitive Tendering and 

Efficiency: the Case of Refuse Collection. Fiscal Studies, vol. 7, n.º 4, p. 69–87. 



73 

 

DUBIN, J. e NAVARRO, P. (1988). How Markets for Impure Public Goods Organize: the Case 

of Household Refuse Collection. Journal of Law, Economics and Organization, vol. 4, n.º 2, 

p. 217-241. 

EDWARDS, F. e STEVENS, B. (1978). The Provision of Municipal Sanitation by Prívate Firms: 

An Empirical Analysis of the Efficiency of Alternative Market Structures and Regulatory 

Arrangements. Journal of Industrial Economics, vol. 27, n.º 2, p. 133-147.  

FARRELL, M. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal 

Statistical Society, Serie A, vol. 120, part. III, p. 253-281. 

FRIED, H. e LOVELL, K. (1996). Searching for the zeds. In II Georgia Productivity Workshop: 

Proceedings. Athens, EUA, Novembro. 

FRIED, H., SCHMIDT, S. e YAISAWARNG, S. (1999). Incorporating the Operating Environment 

into a Nonparametric Measure of Technical Efficiency. Journal of Productivity Analysis, vol. 

12, n.º 3, p. 249-267. 

GAIOLA, A.. (2002). Efficiency Evaluation in the Urban Solid Waste Systems of Portugal using 

Data Envelopment Analysis. 3rd International Symposium of DEA, Moscovo, Julho.  

GANLEY, J. e GRAHL, J. (1988). Competition and Efficiency in Refuse Collection: A Critical 

Comment, Fiscal Studies, vol. 9, n.º 1, p.80-85. 

HAAS, D., MURPHY, F. e LANCIONI, R. (2003). Managing Reverse Logistics Channels with 

Data Envelopment Analysis. Transportation Journal, vol. 42, n.º 3, p. 105-113. 

HIRSCH, W. (1965). Cost Functions of an Urban Government Service: Refuse Collection. The 

Review of Economics and Statistics, vol. 47, n.º 1, p. 87-92. 

HOGG, D. (2002). Costs for Municipal Waste Management in the EU, Eunomia research & 

consulting.  

IPART (1998). Benchmarking Local Government Perfomance in New South Wales. Final 

Report, Independent Pricing and Regulatory Tribunal of New South Wales.  

IRAR (2005). Relatório Anual dos Serviços de Água e de Resíduos em Portugal. Instituto 

Regulador de Águas e Resíduos, Lisboa.  

IRAR (2007). Guia de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos aos 

Utilizadores, Versão 3. Instituto Regulador de Águas e Resíduos, Lisboa. 

JENKINS, L. e ANDERSON, M. (2003). A Multivariate Statistical Approach to Reducing the 

Number Variables in Data Envelopment Analysis. European Journal of Operational 

Research, nº 147, n.º 1, p. 51-61. 

KEMPER, P. e QUIGLEY, J. (1976). The Economics of Refuse Collection. Ballinger Publishing 

Company. 

KITCHEN, H. (1976). A Statistical Estimation of an Operating Cost Function for Municipal 

Refuse Collection. Public Finance Quarterly, vol. 4, n.º 1, p. 56-76. 

LAWARRÉE, J. (1986). Une Comparasion Empirique des Performance des Secteurs Prive et 

Public: Le Cas des Collects d’Immondices en Belgique. Cahiers Economiques de Bruxelles, 

vol. 109, p. 3-31. 



74 

 

LEVY, J., CABEÇAS, A. (2006). Resíduos Sólidos Urbanos – Princípios e Processos, 

Associação de Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente, Lisboa. 

LEVY, J., TELES, M., MADEIRA, L. e PINELA, A. (2002). Mercado dos Resíduos em Portugal, 

Associação de Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente, Lisboa. 

LÓPEZ, G. (1981). Un Test sobre las Proposiciones de W. Baumol acerca del Productivity Lag 

en el Sector Público. Hacienda Pública, vol. 72, p. 15-37.  

LOZANO, J. e SÁNCHEZ, I. (2004). Los Indicadores de Gestión en el Ámbito Municipal: 

Implantación, Evolución y Tendencias. Working Paper, Universidad de Salamanca. 

LOZANO, S., VILLA, G., ADENSO-DÍAZ, B. (2004). Centralised Target Setting for Regional 

Recycling Operations using DEA. Omega: International Journal of Management Science, 

vol. 32, n.º 2, p. 101-110 

MARQUES, R. (2005). Regulação de Serviços Públicos, Edições Sílabo, Lda.  

MARQUES, R. (2006a). A Yardstick Competition Model for Portuguese Water and Sewerage 

Services Regulation. Utilities Policy. vol. 14, n.º 3, p. 175-184. 

MARQUES, R. (2006b). Avaliação e Medição de Eficiência de Unidades Organizatórias através 

do Método Fronteira Não Paramétrico de Data Envelopment Analysis (DEA). Apontamentos 

das Aulas, Mestrado em Investigação Operacional e Engenharia de Sistemas, Instituto 

Superior Técnico, Lisboa. 

MARQUES, R. e MONTEIRO, A. (2004). Benchmarking the Economic Performance of 

Portuguese Water and Sewerage Services. In 4th International Symposium of DEA: 

Proceedings. Aston Business School, Birmingham, Setembro. 

MARQUES, R., LEVY, J. e PINELA, A. (2006). Medição da Eficiência dos Serviços de 

Resíduos Sólidos Urbanos em Portugal. In IO 2006, 12º Congresso da Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento da Investigação Operacional, Lisboa, Outubro. 

MASSARUTTO, A. (2006). Waste Management as a Service of General Economic Interest: is 

the Self-sufficiency Principle still Justified? Working Paper Series in Economics, Universitá 

di Udine and Iefe. 

McDAVID, J. (1985). The Canadian Experience with Privatizing Residential Solid Waste 

Collection Services. Public Administration Review. vol. 45, n.º 5, p. 602-608.  

MCGUIRE, R., OHSFELDT, R. e COTT, V. (1987). The Determinants of the Choice Between 

Public and Private Production of a Funded Service. Public Choice, vol. 54, p. 211-239. 

MOORE, A., NOLAN, J., SEGAL, G. e TAYLOR, M. (2002). Competitive Cities: A Report Card 

on Efficiency in Service Delivery In America´s Largest Cities. Reason Public Policy Institute, 

Los Angeles, Policy Study nº 291.  

OCDE (2000). Competition in Local Services: Solid Waste Management. Organisation for 

Economic Co-operation and Development, Paris. 

OHLSSON, H. (2003). Ownership and Production Costs: Choosing Between Public Production 

and Contracting-Out in the Case of Swedish. Refuse Collection Fiscal Studies, vol. 24, n.º 

4, p. 451-476. 



75 

 

PETROVIC, W. e JAFFEE, B. (1978). Measuring the Generation and Collection of Solid Waste 

in Cities. Urban Affairs Quarterly, vol. 14, p. 229-244. 

PIER, W., VERNON, R. e WICKS, J. (1974). An Empirical Comparison of Government and 

Private Production Efficiency. National Tax Journal, vol. 27, n.º 4, p. 653-656. 

POMMEREHNE, W. e FREY, B. (1977). Public versus Private Production Efficiency in 

Switzerland: A Theoretical and Empirical Comparison. Urban Affairs Annual Review, vol. 

12, p. 221-241. 

READ, A.D. (1999). Making waste work: making UK national solid waste strategy work at the 

local scale. Resources, Conservation and Recycling, vol. 26, p. 259-285. 

REEVES, E. e BARROW, M. (2000). The Impact of Contracting-out on the Costs of Refuse 

Collection Services.The Case of Ireland. Economic and Social Review. vol. 31, n.º 2, p. 

129-150. 

SANCHEZ, I. (2006). Efficiency of Solid Waste Collection in Spain. Waste Management and the 

Environment III, WIT press, Third International Conference on Waste Management and the 

Environment, p. 593-601. 

SARKIS, J. (2000). A Comparative Analysis of DEA as a Discrete Alternative Multiple Criteria 

Decision Tool. European Journal of Operational Research, vol. 123, n.º 3, p. 543-557.  

SAVAS. E. (1977). An Empirical Study of Competition in Municipal Service Delivery. Public 

Administration Review. vol. 37, n.º 6, p.717-724. 

SEGAL, G., MOORE, A. e NOLAN, J. (2005). Putting Out the Trash - Measuring Municipal 

Service Efficiency in U.S. Cities. Mimeo. 

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA (1996). Eficiencia y Coste de los Servicios 

Locales de Recogida de Basuras. Informe 31/96B, Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

SPANN, R. (1977). Public versus Prívate Provision of Governmental Services. Budgets and 

Bureaucrats: The Sources of Government Growth, p. 71-89. 

STEVENS, B. (1978). Scale, Market Structure, and the Cost of Refuse Collection. Review of 

Economics and Statistics, vol. 60, n.º 3, p. 438-448. 

SZYMANSKY, S. (1996). The Impact of Compulsory Competitive Tendering on Refuse 

Collection Services. Fiscal Studies, vol. 17, n.º 3, p. 1-19. 

SZYMANSKY, S. e WILKINS, S. (1993). Cheap Rubbish? Competitive Tendering and 

Contracting Out in Refuse Collection. Fiscal Studies, vol. 14, n.º 3, p. 109-130. 

TANG, K. (1997). Efficiency of the Private Sector: a Critical Review from Empirical Evidence 

from Public Services. International Review of Administrative Sciences, vol. 63, n.º 4, p. 459-

474. 

TAVARES, G. (2002). A Bibliography of Data Envelopment Analysis (1978-2001). Rutcor 

Research Report, Center for Operational Research, Rutgers University, New Jersey.  

TEIXEIRA, C. e NEVES, E. (2001). Gestão de Resíduos – Indicadores de Desempenho de 

Sistemas. Sector Editorial dos SDE, Série Didáctica – Ciências Aplicadas.  



76 

 

TICKNER, G. e McDAVID, J. (1986). Effects of Scale and Market Structure on the Costs of 

Residential Solid Waste Collection in Canadian Cities. Public Finance Quarterly, vol. 14, n.º 

4, p. 371-393. 

VENTOSA, I. (2000). Definición de Tasas Municipales de Gestión de Residuos para Incirir en la 

Redución y el Reciclaje. In Jornadas Instrumentos económicos para la Prevención y el 

Teciclaje de los Residuos Urbanos. Fundación Ecología y Desarrollo, Novembro.  

VICKERS, J. e YARROW, G. (1989). Privatization, an Economic Analysis. The MIT Press, 

Cambridge.  

VILARDELL, I. e RIERA, I. (1989). L´Eficiencia en l´Actuació de les Administracions Municipals: 

una Avaluació del Servei de Recollida de Residus Sólids Urbans. Revista Económica de 

Catalunya, vol. 11, p. 19-33. 

WALLS, M. (2005). How Local Governments Structure Contracts with Private Firms: Economic 

Theory and Evidence on Solid Waste and Recycling Contracts. Public Works Management 

Policy, vol. 9, nº 3, p. 206-222.   

WALSH, K. (1991). Competitive Tendering for Local Authority Services: Initial Experiences. 

HMSO, London.  

WHORTINGTON, A. e DOLLERY, B. (2001). Measuring Efficiency in Local Government: An 

Analysis of New South Wales Municipalities Domestic Waste Management Function. Policy 

Studies Journal, vol. 29, nº 2, p. 232-250.  

ZHU, J. (2003). Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking – Data 

Envelopment Analysis with Spreadsheets and DEA Excel Solver. Kluwer Academic 

Publishers, Boston. 



77 

 

ANEXOS 

 
Anexo 1 – Distribuição geográfica das entidades gestoras de serviços de resíduos sólidos em 

“alta” e “baixa” 
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Anexo 2 – Eficiências e Bechmarks para cada entidade gestora para o modelo RCE 

 
UO Entidade Gestora Eficiência Benchmarks 

1 Águas do Zêzere e Côa 0,37728 0,606 AMBISOUSA   
2 ALGAR 0,65106 3,446 AMBISOUSA   
3 AMARSUL 0,65888 4,485 AMBISOUSA   
4 AMAVE 0,41392 2,250 AMBISOUSA 0,021 BRAVAL 
5 AMBILITAL 0,51214 0,478 AMBISOUSA   
6 AMBISOUSA 1,00000 1,000 AMBISOUSA   
7 AMCAL 0,35823 0,052 AMBISOUSA 0,096 BRAVAL 
8 AMTRES 0,88738 5,848 AMBISOUSA   
9 AMVDN 0,23615 0,325 AMBISOUSA   
10 BRAVAL 1,00000 1,000 BRAVAL   
11 ECOBEIRÃO 0,27996 1,033 AMBISOUSA   
12 ECOLEZIRIA 0,60673 0,498 AMBISOUSA   
13 ERSUC 0,67248 1,629 AMBISOUSA 1,797 BRAVAL 
14 FOCSA 0,20533 0,448 AMBISOUSA   
15 GESAMB 0,82983 0,014 AMBISOUSA 0,602 BRAVAL 
16 LIPOR 0,55222 1,076 AMBISOUSA 6,097 BRAVAL 
17 REBAT 0,53599 0,531 AMBISOUSA   
18 RESAT 0,22071 0,325 AMBISOUSA   
19 Resialentejo 0,65762 0,028 AMBISOUSA 0,343 BRAVAL 
20 RESIDOURO 0,36382 0,364 AMBISOUSA   
21 RESIOESTE 0,62410 0,585 AMBISOUSA 0,914 BRAVAL 
22 RESITEJO 0,42165 0,738 AMBISOUSA   
23 RESULIMA 0,82156 0,382 AMBISOUSA 0,699 BRAVAL 
24 SULDOURO 0,91707 0,190 AMBISOUSA 1,516 BRAVAL 
25 VALNOR 0,49974 0,641 AMBISOUSA 0,049 BRAVAL 
26 VALORLIS 0,98964 1,068 BRAVAL   
27 VALORMINHO 0,60020 0,354 AMBISOUSA   
28 VALORSUL 0,44573 1,403 AMBISOUSA 5,600 BRAVAL 
29 ZAGOPE 0,77946 0,386 BRAVAL   
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Anexo 3 – Eficiências e Bechmarks para cada entidade gestora para o modelo RVE 

 

UO Entidade Gestora Eficiência Benchmarks 

1 Águas do Zêzere e Côa 0,46713 0,389 AMBISOUSA 0,611 VALORMINHO     
2 ALGAR 0,95898 0,702 AMARSUL 0,298 AMBISOUSA     
3 AMARSUL 1,00000 1,000 AMARSUL       
4 AMAVE 0,58142 0,681 AMBISOUSA 0,243 AMTRES 0,076 SULDOURO   
5 AMBILITAL 0,72611 0,249 AMBISOUSA 0,152 AMCAL 0,600 VALORMINHO   
6 AMBISOUSA 1,00000 1,000 AMBISOUSA       
7 AMCAL 1,00000 1,000 AMCAL       
8 AMTRES 1,00000 1,000 AMTRES       
9 AMVDN 0,72753 1,000 AMBISOUSA       
10 BRAVAL 1,00000 1,000 BRAVAL       
11 ECOBEIRÃO 0,29077 0,987 AMBISOUSA 0,013 AMTRES     
12 ECOLEZIRIA 0,83002 0,223 AMBISOUSA 0,777 VALORMINHO     
13 ERSUC 1,00000 1,000 ERSUC       
14 FOCSA 0,45811 1,000 AMBISOUSA       
15 GESAMB 0,92510 0,184 AMBISOUSA 0,270 BRAVAL 0,546 ZAGOPE   
16 LIPOR 1,00000 1,000 LIPOR       
17 REBAT 0,70928 0,273 AMBISOUSA 0,727 VALORMINHO     
18 RESAT 0,39304 0,120 AMCAL 0,880 VALORMINHO     
19 Resialentejo 0,91797 0,154 AMBISOUSA 0,217 AMCAL 0,128 VALORMINHO 0,501 ZAGOPE 
20 RESIDOURO 0,59672 0,014 AMBISOUSA 0,986 VALORMINHO     
21 RESIOESTE 0,68292 0,020 AMARSUL 0,372 AMBISOUSA 0,608 SULDOURO   
22 RESITEJO 0,47652 0,593 AMBISOUSA 0,407 VALORMINHO     
23 RESULIMA 0,83577 0,360 AMBISOUSA 0,526 BRAVAL 0,114 SULDOURO   
24 SULDOURO 1,00000 1,000 SULDOURO       
25 VALNOR 0,57635 0,530 AMBISOUSA 0,362 VALORMINHO 0,108 ZAGOPE   
26 VALORLIS 1,00000 1,000 VALORLIS       
27 VALORMINHO 1,00000 1,000 VALORMINHO       
28 VALORSUL 1,00000 1,000 VALORSUL       
29 ZAGOPE 1,00000 1,000 ZAGOPE       

 


