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RESUMO 

O presente trabalho insere-se no âmbito do projecto em ambiente empresarial, realizado na LIPOR – 
Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, durante cinco meses, para 
conclusão do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente, na Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto.  

O objectivo principal prende-se com a definição de um suporte técnico para o estabelecimento de um 
sistema tarifário Pay-As-You-Throw (PAYT) na zona piloto do Lidador, pertencente ao Município da 
Maia. 

A implementação de um sistema PAYT pretende mitigar os efeitos da problemática associada à gestão 
dos resíduos sólidos urbanos (RSU) nomeadamente, as inerentes consequências para a qualidade de 
vida e os encargos de gestão para os municípios. Ambiciona promover a redução da produção de 
resíduos a par da redistribuição dos custos inerentes ao respectivo sistema de gestão, compatibilizando 
o crescimento económico, ambiental e social com as novas directrizes preconizadas pela legislação no 
que respeita à gestão sustentável dos RSU, reconhecendo o Princípio do Poluidor-Pagador. Na prática, 
aspira à dissociação da tarifa de resíduos do consumo da água, passando os munícipes a ser cobrados 
pela quantidade de resíduos produzidos. 

Com base em pressupostos metodológicos, que fizeram uso da análise quantitativa e qualitativa, 
delinearam-se as seguintes acções: actualização, a nível local, do conhecimento relativo ao sistema de 
gestão de RSU através da sua caracterização, por contacto com as entidades envolvidas, idas ao 
terreno e inquérito aos comércios e serviços instalados; definição de uma proposta de sistema PAYT 
adequada à zona considerada; e, análise económico-financeira do sistema de gestão vigente e do 
proposto PAYT, no sentido de avaliar o seu desempenho relativo, e perceber se, a nível de 
custo/benefício, existe vantagem em optar por este último e de que modo a tarifa inerente influencia 
esta tomada de decisão. 

As tarefas desenvolvidas atingiram os objectivos esperados apesar de alguns obstáculos que acabaram 
por ser ultrapassados, designadamente, muita da informação necessária ser da responsabilidade de 
outras empresas que não a acolhedora, e o facto do sistema de gestão de RSU ser integrado, o que 
condicionou sobretudo a análise económico-financeira. 

Este trabalho foi conclusivo no que respeita à identificação das fracções de resíduos mais 
significativas, particularmente, os resíduos orgânicos verdes, consequência do elevado número de 
moradias com jardim que compõem o Lidador. A capitação de resíduos indiferenciados é de 1,06 
kg/(hab.dia) e os comércios/serviços são responsáveis por cerca de 26% da quantidade em peso 
recolhida. 

O sistema PAYT definido apela à implementação prévia de um programa de compostagem caseira, à 
recolha selectiva porta-a-porta e estabelece os equipamentos e características a considerar no sentido 
de identificar os produtores e medir a quantidade de resíduos produzida. 

Foram criados dois cenários baseados nesta estrutura que consideravam diferentes percentagens de 
aumento de separação, constatando-se que se o sistema PAYT produzir pelo menos as mesmas 
receitas que o actual, é inevitável um aumento na tarifa, penalizando um cidadão com boas práticas. 
Acrescente-se ainda que é necessário tomar medidas face à deposição ilegal que pode advir desta 
implementação, pois pode incorrer num desequilíbrio do sistema em termos de custos/benefícios.  

PALAVRAS – CHAVE: Pay-As-You-Throw (PAYT), Princípio do Poluidor-Pagador, Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU), Sistema de gestão integrado, Tarifa. 
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ABSTRACT 

The current report is part of the project on business environment, performed at LIPOR – Serviço 
Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto for five months, in order to complete the 
Integrated Master in Environmental Engineering in the Faculty of Engineering, University of Porto. 

The main goal is to establish a technical support for the implementation of a Pay-As-You-Throw 
(PAYT) tariff system as a pilot experience in the area of Lidador which belongs to the Municipality of 
Maia.  

The operation of a PAYT system intends to mitigate the negative effects of problems associated with 
the management of municipal solid waste (MSW), which include the inherent consequences for life 
quality and the management burdens for municipalities. It aims to reduce the waste production 
together with the redistribution of costs associated with the waste management system, and therefore 
to accomplish the economic, environmental and social growth as recommended by the new guidelines 
of the legislation regarding the sustainable management of MSW, recognizing the Polluter Pays 
Principle. In practice, it demands the dissociation of the waste rate from the water consumption; the 
residents will be charged by the amount of waste they produce. 

Based on methodological assumptions that have made use of quantitative and qualitative analysis, the 
following actions were considered: update locally the knowledge on the MSW management system 
through its characterization by contacting the entities involved, visiting the target area and surveys to 
local retailers and services; definition of a proposed PAYT system suitable to the concerned area; and 
economic and financial analysis of the current management system and the new proposed, to assess its 
relative performance and to understand if an advantage exists when opting for the latter and how the 
inherent rate influences the decision making. 

The tasks performed achieved the predefined goals despite some obstacles that were overcome, in 
particular, the fact that a considerable amount of the necessary information is from the responsibility 
of other companies rather than LIPOR, and that the MSW management system is integrated, which 
partially obstructed the economic and financial analysis. 

This work was conclusive about the identification of the most significant fractions of waste, 
particularly organic material that results of the large number of houses with gardens located in 
Lidador. The production of residual waste is 1.06 kg/(hab.dia) and the retail/services are responsible 
for about 26% of the weight collected.  

The PAYT system defined appeals to the implementation of a program of residential composting, the 
collection door-to-door and defines the equipment and features to consider in order to identify the 
producers and measure the amount of waste produced. 

Two scenarios were created based on this structure that consider different percentages of increased 
separation, noting that, if the PAYT system produces at least the same revenue as the current one, an 
increase in rates is inevitable, penalizing as a result also the citizen with good practices. Beyond that, 
measures should be taken against illegal dumping which may arise due to this implementation, and 
thus causing an imbalance of the system in terms of cost benefits. 

KEYWORDS: Pay-As-You-Throw (PAYT), Polluter Pays Principle, Municipal Solid Waste (MSW), 
Integrated waste management, Tariff 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTO E OBJECTIVOS 

O presente trabalho insere-se no âmbito da disciplina de Projecto em Ambiente Empresarial, do quinto 
ano do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente, da Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto (FEUP), com a cooperação da LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos 
do Grande Porto, no papel de entidade acolhedora.  

O projecto a que se refere pretende a implementação de um Sistema Pay-As-You-Throw (PAYT) numa 
zona piloto do Município da Maia, Lidador. De um modo geral, aspira à dissociação da tarifa dos 
resíduos sólidos urbanos (RSU) do consumo de água, e à consequente imputação do serviço de gestão 
de resíduos ao munícipe com base no Princípio do Poluidor-Pagador, pagando este pela quantidade de 
resíduos indiferenciados produzidos.  

Devido à actual conjuntura financeira e política, não se prevê a sua imediata aplicação, pelo que o 
trabalho desenvolvido consistiu no estudo e planeamento das condições necessárias para, a curto 
prazo, implementar um projecto que se pretende como uma referência nacional em termos de 
sustentabilidade ambiental, económica e social.  

Os objectivos deste trabalho passaram, especificamente, pela caracterização qualitativa e quantitativa 
dos resíduos sólidos urbanos produzidos no local e pela apreciação do sistema de gestão em vigor, o 
que permitiu definir campos de actuação prioritários e alterações indispensáveis à definição de uma 
proposta de sistema PAYT. A avaliação de custos e receitas decorrentes da gestão actual e futura 
realizada foi essencial para avaliar o seu desempenho relativo. 

 

1.2 ENQUADRAMENTO ESPACIAL E TEMPORAL 

O projecto curricular afecto ao presente relatório foi realizado na LIPOR – Serviço 
Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, sedeada em Baguim do Monte, no 
concelho de Gondomar.  

A duração do projecto em ambiente empresarial foi de 5 meses, com início a 9 de Março de 2009 e 
fim a 15 de Julho do mesmo ano, mês em que, na FEUP, se realizará a apresentação e discussão do 
relatório apresentado. 

Em período intercalar (5 de Junho), o desenvolvimento do projecto foi dado a conhecer à 
administração da entidade acolhedora e da Maiambiente, EEM (parte interessada no projecto), assim 
como aos técnicos de ambas as empresas, através de uma apresentação oral.  
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O trabalho envolveu a colaboração do Prof. Doutor Manuel Fonseca Almeida, como orientador 
associado à FEUP, e do Eng.º Paulo Rodrigues, como orientador local. 

 

1.3 APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE ACOLHEDORA 

A LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, daqui em diante 
designada por LIPOR, é uma entidade de direito público, constituída pela associação de oito 
municípios da Grande Área Metropolitana do Porto, nomeadamente, Espinho, Gondomar, Maia, 
Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde (Fig.1). A sua finalidade é a gestão, 
valorização e tratamento dos RSU produzidos nestes concelhos. [1] 

 
Fig. 1 – Área de influência da Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande 

Porto. Fonte: [2] 

 

A área de influência da Lipor é de 645,8 km2 e abrange cerca de 972 479 habitantes, correspondendo a 
uma densidade populacional média de 1900 hab/km2. [3] A produção de resíduos sólidos urbanos 
estima-se que se encontre perto de 513 000 t/ano, sendo a capitação média diária de 1,4 kg/hab. [4]  

Em relação a Portugal Continental, representa 0,7% da área do território nacional, 9,6% da população 
residente e 11% do total anual de resíduos produzidos. [3] [4] 

A sua estrutura hierárquica é constituída pela Assembleia Intermunicipal (órgão deliberativo), 
Conselho de Administração (órgão executivo), um Administrador-Delegado com responsabilidades na 
gestão executiva profissional da organização, e um conjunto de Departamentos e Gabinetes que 
desenvolvem e implementam os diversos projectos existentes (Fig. 2). A LIPOR conta para o seu 
funcionamento com 247 colaboradores (este número inclui colaboradores directos e trabalho 
supervisionado). [1] 

O presente trabalho teve lugar no Departamento de Novos Projectos que encontra nas suas 
competências a elaboração e gestão de projectos com vista ao aumento das quantidades de materiais 
enviados para reciclagem, procurando responder às necessidades dos cidadãos e empresas. 
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Fig. 2 – Organograma da LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto. 
Fonte: [5] 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O Capítulo 1, denominado Introdução, contextualiza e enquadra temporal e espacialmente, o projecto 
em ambiente empresarial. Inclui uma breve apresentação da entidade acolhedora e das competências 
associadas ao Departamento onde foi realizado o trabalho e, uma sumária descrição da área de 
influência da LIPOR. Após este capítulo pode dividir-se o trabalho em 3 blocos temáticos. 

O Capítulo 2 – Estado da Arte é dedicado à descrição dos argumentos que justificam a importância de 
um projecto desta natureza e cujas tarefas de estágio permitirão complementar. Permite perceber o 
actual sistema nacional de gestão de RSU e as suas fragilidades. Comporta um conjunto de indicadores 
que serão úteis para se perceber o que há a melhorar e como o fazer, no sentido de tirar o melhor 
partido das tarefas a executar, contribuindo para a sustentabilidade na actividade de gestão de RSU. 

O Capítulo 3, cujo título é o mesmo que o deste relatório, remete ao trabalho efectivamente realizado, 
dividindo-se em 3 partes essenciais. A primeira corresponde à caracterização da zona piloto em termos 
socioeconómicos, territoriais e de classificação quantitativa e qualitativa de RSU, procedendo-se à 
descrição do sistema de gestão vigente; a segunda parte pretende propor uma estrutura de sistema 
PAYT adequada ao Lidador; e, a terceira parte corresponde à análise de custos e receitas actuais e 
futuros de gestão de RSU e avaliação do desempenho relativo dos sistemas vigente e PAYT.  

O Capítulo 4 integra as conclusões fundamentais e sugestões para a prossecução do trabalho. 

Os 2 últimos capítulos correspondem às referências bibliográficas e anexos.  
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2  
ESTADO DA ARTE 

 

 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

2.1.1 DEFINIÇÃO  

Resíduos sólidos urbanos são substâncias ou objectos com consistência predominantemente sólida, 
provenientes de habitações ou, pela sua natureza ou composição, semelhantes a estes, cuja produção 
diária não excede 1 100 l por produtor, e dos quais o detentor se desfaz, pretende ou tem 
obrigatoriedade de se desfazer. [6] [7] [8] 

A diversidade característica da composição física dos RSU, assim como a sua produção, derivam da 
combinação de inúmeros factores, dos quais se destacam as características dos aglomerados 
populacionais (actividades dominantes, nível de vida, hábitos), clima e estação do ano, e ainda, formas 
de comercialização dos produtos (tipos de embalagem). [7] 

A implementação de sistemas de gestão adequados requer o devido conhecimento das características 
qualitativas e quantitativas dos resíduos produzidos, pela sua relevância em matéria da gestão, no 
sentido de minimizar os impactes associados. 

 

2.1.2 CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA 

Os RSU integram componentes variados, designadamente resíduos fermentáveis/putrescíveis 
(orgânicos, tais como restos de alimentos e resíduos de jardim), papel e cartão (jornais, folhetos, 
embalagens de papel ou cartão, …), compósitos, plástico (polietileno – PE, policloreto de vinilo – 
PVC, politereftalato de etileno – PET, polipropileno – PP, poliestileno expandido – EPS, filme 
plástico, …), vidro, metais ferrosos e não ferrosos (latas de bebidas, talheres, …), têxteis (vestuário, 
…), têxteis sanitários (fraldas, algodões, …), combustíveis não especificados (embalagens em vime, 
borracha, lápis, ossos, madeira…), incombustíveis não especificados (porcelanas, cerâmica …), 
resíduos domésticos especiais (pilhas, acumuladores, embalagens sujas de verniz…), finos (resíduos 
com tamanho inferior a 20 mm, tais como cinzas, areias, …). [7] [9] 

Na União Europeia (UE), os estudos realizados apontam para uma predominância dos resíduos 
orgânicos, em percentagens em peso seguidas de perto pela contribuição do papel. O estudo, que deu 
origem à Fig. 3, apresenta algumas limitações relacionadas sobretudo com a heterogeneidade das 
metodologias de caracterização de resíduos que os diversos países aplicaram, e, ainda, com a escassez 
de dados disponíveis. Os quantitativos apresentados incluem não só os 15 países constituintes da 
União Europeia, para os anos referentes, como também a Suíça, Islândia e Noruega. Os resíduos 
orgânicos têm uma representatividade de cerca de 27%. [10] 
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Fig. 3 – Composição média de RSU na União Europeia-15, Suiça, Islândia e Noruega, entre 1998 e 2001. 

Fonte: extraído de [10]. 

 

Em relação à composição física típica dos RSU em Portugal, pode verificar-se que os materiais com 
uma contribuição mais significativa (papel e resíduos orgânicos) não diferem significativamente do 
que se observa na União Europeia, tal como se pode confirmar pela Fig. 4, sendo de salientar o valor 
de 12% relativo à presença de elementos finos.  

35,9%

23,7%

12,0%

11,1%

5,7%
5,6% 3,4% 2,4%

0,3%

Matéria orgânica Papel / cartão Finos 
Plástico Outros Vidro

Têxteis Metal Madeira  
Fig. 4 – Composição física média dos resíduos sólidos urbanos em Portugal. Fonte: [11] 

 

2.1.3 CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA 

Na UE-25, a estimativa da produção de resíduos é de 1,3 biliões de toneladas, sendo que os resíduos 
sólidos urbanos contribuíram com 241 milhões de toneladas, no ano de 2002. [12] Na Fig. 5, é 
possível observar a prestação dos diversos sectores de actividade económica para o total de resíduos 
produzidos na União Europeia, em que os RSU têm uma contribuição de 15%.  
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Fig. 5 - Principais fontes1 de resíduos na União Europeia-25, em 2002 (inclui os 15 Estados Membros em 
2002 e os 10 Novos Estados Membros correspondentes ao mesmo ano). Fonte: [12]. 

 

A Fig. 6, apresenta a evolução da capitação anual entre 1995 e 2006, considerando os 27 estados 
membros que constituem actualmente a União Europeia. Em 2006, a capitação foi de 517 
kg/(hab.ano). [13] 
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Fig. 6 – Evolução da capitação entre 1995 e 2006, na UE-27. Fonte: [13] 

 

Em Portugal, estimou-se uma produção de resíduos sólidos urbanos de cerca de 4 641 103 toneladas, o 
que corresponde a uma capitação de 459 kg/(hab.ano) ou 1,26 kg/(hab.dia), para o ano de 2006. [11] 
Tal como se pode constatar por observação da Fig. 7, ocorreu um crescimento da produção de RSU e 
da capitação entre 2004 e 2006. 

                                                 
1 Os sectores de actividade económica apresentados correspondem às seis maiores divisões da Nomenclatura das 
Actividades Económicas da Comunidade Europeia (NACE-Ver.1), tendo sido acrescentados os resíduos urbanos 
para uma melhor percepção dos resíduos produzidos. É necessário ter em atenção que o gráfico apenas 
representa uma estimativa, uma vez que alguns membros da União Europeia nunca forneceram dados para uma 
ou outra categoria. 
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Fig. 7 – Evolução da produção total e da capitação anual de RSU, entre 2003 e 2006. Fonte: [11]  

 

Como é claro, a produção de resíduos não é homogénea em todo o território nacional, acompanhando 
a distribuição da população, pelo que as produções mais elevadas se registam no litoral do País e nas 
Grandes Áreas Metropolitanas. [7] 

 

2.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RSU EM PORTUGAL CONTINENTAL 

Um sistema integrado de gestão (Fig. 8) compreende o conjunto de operações de acondicionamento, 
transporte, tratamento, valorização e/ou destino final de resíduos que “ (…) dentro de um modelo 
institucional ou particular de gestão, responde aos objectivos gerais e sectoriais dos interesses de uma 
região e das prioridades da política nacional e comunitária nesta matéria (…)”. [7]  

Os objectivos gerais incluem garantir a qualidade de vida das populações, dar resposta ao 
desenvolvimento económico e social, valorizar recursos e garantir a melhoria contínua dos serviços. 
Os objectivos sectoriais passam por optimizar as operações de deposição, recolha e transporte, 
assegurar que os resíduos terão o tratamento, valorização e/ou destino mais adequado, e ainda, que o 
modelo de gestão (institucional ou privado) é efectivamente adequado. Um aspecto importante da 
gestão de RSU é o sistema financeiro que deverá garantir a sustentabilidade do sistema, na perspectiva 
de permitir a concretização dos objectivos preferencialmente, implicando a aplicação de tarifários na 
óptica do poluidor-pagador. [7] 

 
Fig. 8 – Sistema integrado de gestão de resíduos sólidos. Fonte: [7] 
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2.2.1 TIPOLOGIAS DE SOLUÇÃO CONFERIDAS AOS RSU 

Tendo por base os quantitativos apresentados anteriormente relativos à produção de resíduos sólidos 
urbanos em Portugal Continental para 2006, os destinos conferidos têm a representatividade 
apresentada na Fig. 9. A recolha selectiva aí indicada não é um destino, mas indicia uma forma de 
valorização distinta das restantes, e inclui os resíduos provenientes de ecopontos, recolha porta-a-porta 
e ecocentros. Tal como se pode observar, o aterro é a solução maioritariamente verificada. 

66%

18%

6%
10%

Aterro Incineração Valorização Orgânica Recolha selectiva  
Fig. 9 – Destino conferido aos resíduos sólidos urbanos produzidos em Portugal Continental. Fonte: [11] 

 

Em relação às tendências de destino, em 2006, registou-se um aumento de 2% da quantidade de 
resíduos sólidos urbanos encaminhados para aterro, e uma diminuição das percentagens relativas a 
incineração e valorização orgânica de 2,5% e 0,5%, respectivamente. Observou-se um aumento de 
1,5% na recolha selectiva, inferior ao registado no ano anterior (Fig. 10). [11] 

68,6

66,2

63,5

65,5

20,2

20,0

21,0

18,4

6,5

6,9

6,9

6,4

3,8

4,7

5,6

6,5

3,0

3,1

1,0

2,2

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

2003

2004

2005

2006

A
no

Percentagem

Aterro Valorização Energética Valorização Orgânica
Multimaterial Ecocentros  

Fig. 10 – Percentagem de RSU encaminhados para as diversas operações de gestão, em Portugal 
Continental, entre 2003 e 2006. Fonte: [11] 

 

De notar que em 2005 não foram cumpridas as metas definidas no Plano Estratégico para os Resíduos 
Sólidos Urbanos I (PERSU I) e, o ano seguinte não registou melhorias significativas. Para esse ano as 
expectativas eram de se atingir percentagens de 25% para a valorização orgânica e reciclagem e de 
23% para a deposição em aterro. A valorização energética apresentou valores próximos dos 22% 
preconizados, embora tenha registado uma descida no ano seguinte. [8]  
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2.2.2 MODELOS INSTITUCIONAIS 

As entidades gestoras de RSU podem ser incluídas num dos seguintes modelos: sistemas municipais 
ou intermunicipais com gestão directa ou concessionada; e sistemas multimunicipais por atribuição e 
concessão, em que a gestão é levada a cabo por empresas de capitais maioritariamente públicos. [7] 

De um modo geral, os sistemas de gestão de RSU proporcionam um nível de serviço relativamente 
elevado, contudo este é um aspecto não reflectido nos tarifários aplicados, como se verá adiante. [8]  

Actualmente, existem no território continental 29 sistemas de gestão de RSU (15 Multimunicipais e 14 
Intermunicipais), que podem ser visualizados na Fig. 11. 

 
Fig. 11 – Sistemas de Gestão de Resíduos em Portugal Continental. Fonte: [11] 

 

2.2.3 SISTEMA FINANCEIRO 

Em termos económico-financeiros, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano de 
2007, a Administração Pública registou um aumento de 7% nas despesas consolidadas respeitantes a 
actividades de protecção ambiental, o correspondente a cerca de 964 milhões de euros, embora não 
seja significativo no Produto Interno Bruto (PIB), com uma representatividade de apenas 0,6%. [14] 

Aproximadamente 74% destas despesas são imputáveis à Administração Local, 18% à Administração 
Central, 7% à Administração Regional, registando-se ainda uma fracção residual (1%) atribuída a 
instituições sem fins lucrativos. [14]  

Para estes valores contribui maioritariamente a gestão de resíduos, que mantendo a tendência 
verificada em anos anteriores, representou cerca de 45% dos encargos da Administração Pública no 
que respeita a protecção ambiental. [14] 

Particularizando para o caso dos Municípios, a gestão de resíduos acarreta 76% das despesas que estes 
apresentam na área do ambiente, designadamente por “Despesas com o Pessoal” e “Aquisição de Bens 
e Serviços”, o que corresponde a cerca de 439 milhões de euros (Fig. 12). “Estas despesas incluem as 
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verbas relativas ao pessoal do quadro e pessoal contratado dos Municípios e aos pagamentos a 
organismos públicos ou a entidades privadas pela recolha indiferenciada e/ou selectiva, transporte e 
tratamento de resíduos urbanos e limpeza e higiene pública.” [14] 

 
Fig. 12 – Despesas dos Municípios por domínios de ambiente, segundo os agregados económicos, em 

2007. Fonte: [14] 

 

Relativamente às receitas dos municípios, a gestão de resíduos contribuiu com 91% do total gerado, 
sobretudo através da “Venda de Bens e Serviços” e “Taxas e Multas”, correspondendo a cerca de 155 
milhões de euros (Fig. 13). [14] 

 
Fig. 13 – Receitas dos Municípios por domínios de ambiente, segundo os agregados económicos em 

2007. Fonte: [14] 

 

Tal como se pode constatar, no ano de 2007 o total das despesas (438 949 000 €) foi bastante superior 
ao das receitas (154 521 000 €) no que respeita à gestão de resíduos por parte dos Municípios. [14] 

O défice que as autarquias suportam não é uma situação pontual, mas sim uma tendência, que como é 
possível verificar por observação da Tabela 1, atinge valores bastante elevados e claramente 
insustentáveis. 
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Tabela 1 – Défice anual médio ponderado das autarquias por habitante (2005/2006). Fonte: [15] 

 Portugal 
Continental 

Região 
Autónoma 

Açores 

Região 
Autónoma 

Madeira 
Portugal 

Valor gasto pelas Autarquias 
(€/(hab.ano)) 52,28 31,28 69,97 51,56 

Valor recebido pelas 
Autarquias (€/(hab.ano)) 12,07 7,45 18,17 11,96 

Défice (€/(hab.ano)) 40,21 7,45 51,80 39,60 
Défice (%) 76,91 76,18 74,03 76,80 

 

2.2.3.1 Tarifários Municipais de Resíduos 

No sentido de dar resposta a este défice, para que sejam geradas receitas que permitam cobrir os custos 
de gestão e se apoiem sistemas eficazes ao nível de custos, surgem os instrumentos económicos, que 
na área dos resíduos sólidos urbanos, podem ser utilizados como ferramentas para a prevenção 
quantitativa (redução da produção) e qualitativa (redução de resíduos perigosos, por exemplo), 
fomento da reutilização e reciclagem, e, ainda, minimização de impactes ambientais. Eles podem 
incluir, por exemplo: taxas relativas à recolha de resíduos, sistemas de depósito, taxas de deposição de 
resíduos, taxas sobre produtos e taxas sobre matérias-primas. [16] 

No entanto, actualmente, o défice registado revela as debilidades dos sistemas tarifários vigentes em 
Portugal. Em 2006, apenas 23% dos custos eram suportados pelos munícipes, através das tarifas 
cobradas. [15] 

A aplicação dos tarifários de resíduos pode incidir na existência de água canalizada, no tipo de 
consumidor (doméstico, comercial, industrial, …), no consumo de água (cerca de 211 municípios), 
numa percentagem do valor da factura da água, no tipo de sistema de remoção, na frequência de 
recolha, nas características do município, existindo ainda situações em que não são cobradas tarifas, 
dificultando o desenvolvimento do sector, que de acordo com o PERSU II apresentará elevados 
investimentos nos próximos anos (Fig. 14). “No entanto, a experiência de três quadros comunitários de 
apoio tem demonstrado que, tão importante como o montante disponível de investimento, é a forma 
como o Estado organiza o sector para a execução do investimento.” [16] [17] [18] 

24%

22%
20%

26%

8%

Tarifa Variável Tarifa Fixa Tarifa Fixa+Tarifa Variável Sem Tarifa Outros
 

Fig. 14 – Tipos de tarifários aplicados em Portugal Continental. Fonte: [16] 

 

Associada a esta situação, tem-se a elevada assimetria regional relativamente aos encargos suportados 
pelos utilizadores finais do serviço (Fig.15). [17]  
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Fig. 15 – Tarifa média de gestão de RSU (€/ano) por concelho2, em 2007, para um consumo anual de 120 

m3. Fonte: [17] 

 

Deste modo, importa procurar a aplicação de tarifas socialmente justas que cubram os custos de 
investimento, exploração e outros (amortizações, juros, …), assegurando a sua recuperação e a 
aplicação do Princípio do Poluidor-Pagador. [16] 

De acordo com o Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos II (PERSU II), urge encontrar um 
tarifário que permita: “ (…) desincentivar a produção de resíduos indiferenciados; reflectir clara e 
correctamente os custos de gestão; incentivar os esforços de adesão ao sistema de deposição/recolha 
selectiva de materiais e a outras soluções de valorização e eliminação de resíduos com recuperação de 
energia, claramente superiores, em termos ambientais e económicos, à solução última de eliminação 
de resíduos pela sua deposição em aterro.” [8] 

Assim, os instrumentos financeiros surgem como forma de incentivar a responsabilidade partilhada de 
gestão de resíduos sólidos urbanos, que, em termos de redução da produção, têm revelado resultados 
melhores do que as actividades de sensibilização à população. [19] 

 

2.3 SISTEMAS PAY-AS-YOU-THROW  [20] 

Conhecida a actual produção de resíduos e as dificuldades em atingir níveis de excelência no que 
respeita à hierarquia de gestão, assim como a problemática associada ao sistema financeiro, importa 

                                                 
2 O valor apresentado encontra-se por m3 de água consumida, visto os encargos com a gestão de resíduos serem 
normalmente indexados ao consumo de água. 

13 



Estudo Preliminar para Implementação de um Sistema PAYT no Município da Maia – Lidador 

 

agora perceber quais as soluções para financiamento da gestão municipal de RSU, que 
simultaneamente reflictam as actuais preocupações ambientais nesta área. 

Neste âmbito, surgem os sistemas Pay-As-You-Throw, que pretendem a indexação das tarifas de 
resíduos exclusivamente ao respectivo serviço de gestão. A facturação é realizada de acordo com a 
quantidade de resíduos produzida, acção decorrente da aplicação do Princípio do Poluidor-Pagador e 
do conceito de responsabilidade partilhada, com deduções a partir dos índices de reciclagem. Em 
maior pormenor, o seu funcionamento baseia-se em cobrar a produção de resíduos indiferenciados, 
estimulando a reutilização e reciclagem em detrimento de soluções de destino final, como a deposição 
em aterro. Os três pilares em que assentam estes sistemas são: 

 Identificação do produtor, para que se possa indexar a produção ao indivíduo responsável; 
 Medição da produção de resíduos; 
 Tarifário variável para facturação individual de acordo com o serviço prestado. 

Contudo, a implementação de sistemas PAYT é um processo moroso que requer bases legislativas 
sólidas que suportem o seu enquadramento (Fig. 16).  

 
Fig. 16 – “Edifício PAYT”. Fonte: Traduzido de [20] 

 

Deste modo, os principais objectivos que estes sistemas pretendem atingir passam pela redução da 
quantidade de resíduos depositados em aterro, conservação de recursos naturais através da reciclagem, 
estabelecimento de maior justiça nos tarifários de resíduos entre cidadãos e incrementar a 
sensibilização para a protecção do ambiente. 

A implementação destes tarifários apresenta assim inúmeras vantagens, designadamente: 

 Reforço da hierarquia de gestão de resíduos; 
 Aumento da participação pública na prevenção e redução de resíduos e do interesse pelas 

questões ambientais; 
 Estabelecimento de um sistema tarifário mais justo para os cidadãos; 
 Redução dos custos relacionados com deposição final de resíduos; 
 Aumento da eficiência e eficácia dos serviços; 
 Aumento da reciclagem e receitas inerentes; 
 Redução do impacte negativo dos resíduos no ambiente. 

No entanto, os sistemas PAYT debatem-se com algumas barreiras e inconvenientes, tais como: 

 Possível aumento da deposição ilegal e migração de resíduos; 
 Incerteza nas receitas, pelo facto de não se conhecer a produção de resíduos, conduzindo ao 

possível aumento de tarifas; 
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 Aumento dos custos de informação e sensibilização; 
 Aumento do investimento em equipamentos; 
 Possível aumento dos custos administrativos, de gestão e operação; 
 Possível desigualdade relativamente a cidadãos com baixos rendimentos ou necessidades 

especiais; 
 Dificuldades de implementação em edifícios plurifamiliares; 
 Incerteza na resposta dos cidadãos ao sistema; 
 Resistência política. 

Um aspecto extremamente relevante neste contexto, que foi já mencionado, é a justiça nos tarifários, 
função da igualdade de oportunidade (em termos de acesso e incentivo ao uso do sistema; todos devem 
poder utilizar o sistema ao nível que pretenderem) e da equidade (devem existir distinções entre os 
utilizadores no que respeita a factores externos, no sentido de mitigar as consequências que possam 
decorrer da implementação do sistema). Contudo, podem encontrar-se dificuldades em garantir a 
igualdade de oportunidade, que derivam de factores legais e políticos, técnicos, económicos, urbanos e 
sociais, sendo que apenas se podem controlar os três primeiros e nem sempre na sua totalidade. 

No contexto de implementação de um sistema PAYT, os aspectos legais e políticos prendem-se com a 
existência de directrizes legislativas que permitam a introdução deste tarifário e penalizem a deposição 
ilegal e migração de resíduos, com a inerente e devida aplicação prática. Estão ainda relacionados com 
medidas de informação/educação à população e sua intensidade, tipos de participação nos processos de 
decisão e definição dos actores locais a envolver. 

Os aspectos técnicos estão extremamente inter-relacionados com a capacidade de garantir a 
conveniência dos serviços de recolha de resíduos. Neste campo incluem-se a possibilidade de separar 
as diversas fracções de resíduos, acessibilidade na identificação do produtor, distância adequada aos 
equipamentos de deposição, relação entre a capacidade disponível dos equipamentos e a respectiva 
frequência de recolha e confiança na recolha e cálculo do valor a cobrar. 

No que respeita aos factores económicos, estes são de extrema importância na garantia de que quando 
dois cidadãos utilizam o mesmo serviço, deverá ser cobrado exactamente igual montante. Esta ideia 
parece básica, mas, na realidade, implica que se tenha em consideração que é difícil evitar que 
residentes numa determinada área não subsidiem a recolha de resíduos em zonas adjacentes, por 
exemplo com uma menor densidade populacional, onde os custos são normalmente mais elevados.  

Os factores urbanos encontram enorme relevância neste âmbito, na medida em que a variedade da 
estrutura territorial e urbana conduz a diferentes formas de aplicação de um sistema PAYT. Por 
exemplo, na definição de uma estrutura de tarifas terá de se ter em consideração a existência de 
propriedades vazias, visto que assegurar a igualdade de oportunidade de pagar, de acordo com a 
quantidade de resíduos produzida, implica a oportunidade de não pagar caso estes não sejam gerados.  

Os aspectos sociais encerram em si a preocupação em conhecer o status financeiro da população, o seu 
nível de educação e de conhecimento/sensibilização relativamente a questões ambientais.  

Estudos realizados no sentido de quantificar o grau de importância de cada um destes aspectos, 
apontam que os factores técnicos são os mais determinantes na garantia do sucesso de implementação 
de sistemas PAYT, com uma representatividade de 40%. São seguidos dos económicos (32%), legais e 
políticos (19%) e sociais (9%).  
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2.3.1 MODELOS DE SISTEMAS PAYT 

A combinação entre as opções de identificação do produtor e de medição dos resíduos, associada à 
frequência de disponibilidade dos serviços e os custos de gestão, conduz a variadas formas de sistema 
PAYT, cuja escolha se prende com as características particulares de cada local de implementação (Fig. 
17). 

 
Fig. 17 – Principais alternativas para implementação de sistema PAYT. Fonte: Traduzido de [20] 

 

A facturação correspondente à quantidade de resíduos produzidos deve centrar-se o mais próximo 
possível da “fonte”. Isto conduz a duas formas de abordagem: identificação do utilizador ou 
identificação do receptáculo para deposição. No primeiro caso, os utilizadores são directamente 
cobrados no acto de acesso aos equipamentos/instalações para deposição de resíduos ou possuem 
meios de identificação, tais como chaves ou cartões electrónicos, que permitem o registo, utilização do 
serviço e posterior facturação. Na segunda alternativa, os receptáculos pertencem a determinados 
produtores por subscrição, atribuição ou compra. A identificação faz-se através de dispositivos 
indexados ao receptáculo. [20]  

No que respeita à medição dos resíduos, verifica-se uma maior recorrência a sistemas baseados no 
volume de resíduos produzidos, embora a pesagem seja uma alternativa mais precisa de quantificação, 
ofereça um maior incentivo à redução (é valorizada qualquer redução na produção), e, em geral, é 
facilmente compreendida e percepcionada como justa pelos utilizadores. No entanto, são sistemas com 
custos de investimento mais elevados, dada a necessidade de equipamento específico, daí a sua menor 
generalização. [21] 

Em situações em que a identificação está centrada no utilizador, a quantificação dos resíduos é 
normalmente realizada em sistemas de câmaras. No caso do peso, estas instalações incluem uma pré-
câmara anexada à porta de acesso ao contentor, onde os resíduos são pesados; ou, o contentor possui 
um sistema que contabiliza a diferença de peso da totalidade dos resíduos nele depositados, antes e 
após a sua utilização. Quando os sistemas PAYT se baseiam no volume, a porta de acesso ao 
equipamento tem uma dimensão determinada, que determina o máximo volume que pode ser 
introduzido, ou, mais uma vez, existe uma antecâmara no contentor onde o volume é medido, após 
compressão ou não. [20]  
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Quando a identificação se localiza no receptáculo, tanto para sistemas baseados na pesagem como no 
volume, o sistema de reconhecimento é feito normalmente através de um chip ou código de barras que 
são lidos aquando da recolha de contentores. No caso do peso, esta técnica é complementada com um 
dispositivo de pesagem colocado nas viaturas. Optando-se pelo volume, podem encontrar-se duas 
soluções: dar possibilidade aos utilizadores de escolherem o tamanho dos contentores, 
proporcionando-lhes assim flexibilidade em termos de frequência de encaminhamento para recolha, 
sendo que o volume é medido, por exemplo com a ajuda de ultra-sons; ou, estes possuírem um 
tamanho definido, sendo apenas colocados para recolha quando têm a sua capacidade mais de 75% 
preenchida. [20] 

Relativamente aos sistemas pré-pagos, os cidadãos adquirem etiquetas ou vinhetas previamente à 
recolha que deverão ser fixadas nos receptáculos; ou ainda, compram sacos devidamente identificados 
por uma determinada cor ou impressão. Em ambos os casos, apenas serão recolhidos os receptáculos 
devidamente assinalados como pertencentes ao sistema. [20] 

Importa ainda referir que existem vantagens na utilização de contentores em vez de sacos, 
nomeadamente o facto de serem reutilizáveis e não poderem ser rasgados por animais espalhando lixo 
pelas ruas. Para além disso, quando se usam vinhetas associadas a sacos, estas podem ser roubadas ou 
facilmente se descolam com um clima mais húmido ou chuvoso. [21] 

 

2.3.2 ESTRUTURA DE TARIFAS 

No sentido de definir uma estrutura de tarifas associada a um sistema PAYT, é necessário 
compreender de forma exacta que custos estão envolvidos na gestão de resíduos sólidos urbanos e 
como interagem. 

Os custos relacionados com os serviços de gestão de resíduos incluem normalmente, a recolha, o 
transporte, o tratamento, a deposição de resíduos, a operação de programas especiais de reciclagem, a 
necessidade de consultoria e informação ao público, e, ainda, os custos administrativos. [20] 

Os custos fixos ou de estrutura são aqueles independentes da quantidade de resíduos recolhida e da 
extensão de utilização dos serviços. Como exemplos temos os custos administrativos, de pessoal, de 
sensibilização, investimento, entre outros. Os custos variáveis ou de operação, tal como o nome indica, 
contabilizam aqueles que não se incluem na definição anterior, tais como custos de recolha, transporte 
e tratamento. Contudo, esta diferenciação nem sempre é linear, visto depender da forma de gestão de 
cada entidade. Em geral, pode dizer-se que 60-80% dos custos são fixos, enquanto que os variáveis 
não ultrapassam 20-40%. [20] 

As principais considerações na escolha de uma estrutura de tarifas são o seu impacto na estabilidade 
de receitas, nos esforços da população para redução das quantidades produzidas, e, ainda, a 
complexidade de administração. Em geral, os sistemas usualmente mais utilizados são os seguintes 
[21]: 

 Proporcional: é a estrutura mais simples. Consiste em cobrar aos cidadãos um preço global por 
cada unidade de resíduos colocados para recolha. É a estrutura de tarifas que maior incentivo 
imediato traz à redução da quantidade de resíduos produzidos, sendo fácil de gerir e devendo 
incorrer em baixos custos de administração. No entanto, se for estipulada uma tarifa demasiado 
elevada, aumentará a oposição ao sistema PAYT; se for demasiado baixa, pode contribuir para 
a redução do incentivo à redução de resíduos. Tem como desvantagem o facto de poder 
conduzir a flutuações nas receitas, dado que os utilizadores poderão adquirir sacos ou etiquetas 
de uma só vez e ir usando-os ao longo do tempo, por exemplo. 
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 Variável: consiste em cobrar diferentes quantias por unidade de resíduos produzida. Isto é, 
paga-se uma determinada soma por subscrever o serviço e acima deste nível os utilizadores têm 
de pagar uma taxa adicional. Esta taxa adicional pode ser mais alta ou mais baixa que a 
primeira, dependendo dos objectivos da entidade gestora (mais alta se se pretender a redução 
de resíduos; mais baixa, como forma de combater a deposição ilegal, sendo vantajosa para 
grandes produtores) e pode basear-se na aquisição de etiquetas ou sacos, ou no número 
adicional de vezes que se coloca o contentor para recolha. Cria grande incentivo à redução, mas 
pode ser complexa de gerir e envolve maiores custos de implementação e administração. 

 Tarifa two-tiered ou multi-tiered: Cada residência paga uma tarifa não variável, que pretende 
cobrir os custos fixos, e uma outra indexada à quantidade de resíduos colocados para recolha, 
que cobre os custos variáveis. Esta segunda tarifa tanto pode ser proporcional como variável. 
Este sistema confere maior estabilidade nos fluxos de receitas, mas menor incentivo à redução 
que os anteriores. Alguns países optam por esta tarifa como processo de transição; assim que o 
sistema PAYT está devidamente implementado e a funcionar, introduzem uma tarifa 
proporcional para encorajar uma maior redução na produção de resíduos. 

Em termos de facturação, esta pode ser feita através de um sistema directo de pagamento (aquisição de 
sacos, etiquetas, contentores), de subscrição (utilizadores subscrevem um determinado nível de 
serviço, que podem mudar conforme a quantidade de resíduos produzida), ou, ainda, pós-serviço 
(pagamento após a recolha por meio de uma factura). [21] 

A forma directa de pagamento, apresenta a vantagem de não necessitar de factura, resultando em 
baixos custos de administração, e as receitas são recebidas antes do serviço. Apresenta elevado 
incentivo à redução de resíduos. Como inconvenientes, manifesta a necessidade de locais de venda 
acessíveis e o facto de, quando associado a etiquetas, tal como já referido, estas poderem ser roubadas 
ou descolarem-se. Também nesta situação pode incorrer em incertezas nas receitas a longo prazo. [20] 

O sistema da subscrição tem a vantagem das flutuações nas receitas serem limitadas. Contudo, os 
custos administrativos são altos, devido à necessidade da gestão do procedimento e do tempo 
implicado na alteração de um nível de subscrição. Apresenta ainda dificuldades na optimização dos 
serviços, devido à possível mudança dos níveis de subscrição, e baixo incentivo à redução de resíduos. 
[20] 

A última alternativa apresenta elevado incentivo à redução, e os seus inconvenientes prendem-se, 
sobretudo, com os custos administrativos, devido à necessidade de existência de factura e controlo dos 
pagamentos. [20] 

 

2.3.3 PRINCIPAIS EFEITOS E ESTUDOS DE CASO 

A implementação de sistemas PAYT tem vindo a ser intensamente estudada, no sentido de avaliar o 
seu sucesso e poder promover a generalização de acções que a viabilizem.  

Em experiências europeias tem-se atingido fortes reduções na quantidade de resíduos sólidos urbanos, 
na ordem dos 15 a 50%. [16] 

Verifica-se ainda um aumento de 5 a 10% na separação dos resíduos e a compostagem caseira passa a 
ser uma forma relevante de desviar os resíduos orgânicos do fluxo de indiferenciados. [16] 

Contudo, estima-se que os efeitos negativos possam alcançar valores entre 3 e 10%, embora possam 
ser significativamente reduzidos com medidas especiais, apesar da melhor solução passar pela 
prevenção, através do fomento da participação e envolvimento público; penalizações para infractores; 
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conhecimento amplo dos custos envolvidos minimizando ao máximo a tarifa; informação ao público 
programada, contínua e adequada a todos os diferentes grupos de pessoas; detecção de possíveis locais 
de deposição ilegal para programação de limpezas imediatas. [16] [20] 

Praticamente todos os países europeus mencionam explicitamente a possibilidade (do ponto de vista 
legislativo) das autoridades locais imporem tarifas para os serviços de gestão de resíduos, com alguns 
deles a preverem a aplicação do PAYT. Em alguns a legislação nacional detalha, ou serve mesmo de 
guia, para desenhar e estipular um nível de tarifa. [20] 

No entanto, as diferenças são significativas: enquanto que nalguns países a tarifa de resíduos tem de 
seguir o princípio da equivalência (exemplo, Itália), noutros a recuperação total de custos não é 
obrigatória (exemplo, Espanha), existindo também alguns em que se prevê a obtenção de receitas 
(exemplo, República Checa, Irlanda). [20] 

Na Fig. 18, é possível observar a adesão de vários países europeus à implementação de sistemas 
PAYT.  

 
Fig. 18 – Distribuição de sistemas PAYT na Europa. Fonte: [20] 

 

Uma das particularidades inerentes ao sistema PAYT é a sua especificidade no que respeita aos 
diferentes locais de implementação, pelo que a apresentação de alguns exemplos de aplicação torna-se 
imprescindível para validar a variedade possível e a possibilidade que existe de estabelecer um 
projecto que seja adequado à área sobre a qual se pretende trabalhar. 

Na Áustria, em 2001, foi introduzido o PAYT no município de Laussa, recorrendo ao sistema de 
câmaras. A tarifa era composta por uma parte fixa anual (93 €) e uma variável de 0,24 €/kg de 
resíduos recolhidos. Verificou-se uma redução nos resíduos indiferenciados de cerca de 40%, 
enquanto que os recicláveis (papel, vidro e embalagens) registaram um aumento de 18%. Observou-se 
ainda um aumento de 13%, em média, na separação de resíduos orgânicos. Teve uma larga taxa de 
adesão por parte da população. [20] 

Em Itália, utilizando o mesmo sistema, começou por se implementar o sistema PAYT como teste 
piloto numa área do município de Brixen, em 1998. Desde 2001 que se verifica o seu alargamento a 
outras zonas do município. A tarifa era de 91 €/ano acrescentada de 0,25 €/kg de resíduos recolhidos. 
Verificou-se um aumento nos resíduos recicláveis de 20% em média, não se registaram casos de 
aumento de deposição ilegal e houve uma boa adesão por parte da população. [20] 
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Na Dinamarca, recorreram ao sistema de identificação baseado no peso, no município de Bogense, em 
1993, uma área maioritariamente de habitações unifamiliares. A estrutura de tarifa é semelhante às dos 
exemplos anteriores. Verificou-se uma redução de 55%, em média, de resíduos indiferenciados. A 
separação de papel/cartão aumentou cerca de 61% e a de vidro 11%, em média. A compostagem 
caseira aumentou significativamente, visto a recolha de resíduos orgânicos também ser cobrada. 
Contudo, registou elevados custos de administração e registaram-se ocorrências de deposição ilegal 
em parques de estacionamento e contentores de vizinhos. [20] 

No Luxemburgo, introduziu-se o mesmo esquema que na Dinamarca, primeiramente na forma de 
estudos piloto, entre 1994 e 1996. No entanto, desde 1997 que este sistema se tem vindo a disseminar 
por todo o país. A tarifa integra três componentes: um valor fixo mensal relativo ao contentor, um 
valor variável em função do peso de resíduos recolhidos, e, ainda, um custo adicional do serviço por 
cada recolha utilizada. Este programa resultou na redução de cerca de 50% em média de resíduos 
indiferenciados, com um aumento da separação de papel e vidro de 30% e um incremento significativo 
da compostagem caseira. Houve uma redução nos custos de transporte, mas um aumento nos custos 
administrativos. Teve uma elevada adesão da população. [20] 

Em Espanha [22], em Torrelles de Llobregat, foi implementado um sistema PAYT baseado num 
esquema de recolha por saco com introdução de recolha porta-a-porta para diversas fracções, em 2003. 
Esta é uma pequena cidade situada na Área Metropolitana de Barcelona, com cerca de 4900 
habitantes. Em 2002, a cidade atinge um nível significativo de compostagem e reciclagem, totalizando 
cerca de 41% dos resíduos gerados. Contudo, verificou-se que nem toda a população estava a aderir, 
começando a verificar-se uma estagnação nos resultados. A tarifa anual era, então, fixa, de cerca de 
62,50 € por fogo.  

No sentido de ultrapassar esta situação, aumentar os quantitativos dirigidos para reciclagem e 
implementar uma forma de tarifar mais justa, foi introduzido um sistema PAYT. A recolha de resíduos 
orgânicos, papel/cartão e fraldas era feita à noite e não tinha custos, sendo que as frequências eram 
trissemanal, semanal e seis vezes por semana, respectivamente. A recolha de vidro também não era 
cobrada, mas continuou a ser feita em contentores públicos. Todos os restantes resíduos deveriam ser 
deixados à porta em sacos providenciados pelo município. O custo era de 0,60 €/unid para sacos de 40 
l e de 1,50 €/unid para sacos de 100 l.  

O município não recolhia materiais que fossem colocados para recolha de forma inapropriada. Durante 
as duas primeiras semanas, quando isso acontecia, era deixado pela equipa de recolha um autocolante 
azul nas portas que não estivessem a agir correctamente, que informava os cidadãos da mudança de 
sistema, embora os materiais fossem recolhidos na mesma. A partir da terceira semana, onde se 
verificasse um comportamento incorrecto, os materiais não eram recolhidos e era deixado um 
autocolante vermelho que explicava porque razão não se tinha procedido à sua recolha. Uma repetição 
de autocolantes vermelhos implicava o pagamento de multa.  

Os custos de operação aumentaram cerca de 17%, devido sobretudo à implementação da recolha 
porta-a-porta. Para suavizar a transição entre sistemas de gestão, durante o primeiro ano a tarifa cobria 
cerca de 40% dos custos totais de recolha. No entanto, foi mantido um custo fixo de 35 € por 
habitação que cobria mais de 40% desses custos, sendo os restantes 20% imputados ao orçamento 
municipal. 

A implementação do sistema PAYT resultou num aumento de 34 para 84% de recolha de resíduos 
separados e os níveis de reciclagem registaram uma subida de 41 para 83%. Verificaram-se ainda 
mudanças no comportamento dos munícipes, sendo que a prevenção na formação de resíduos resultou 
na diminuição de 2% do total de resíduos. Em contrapartida, observou-se que cerca de 10 a 15% dos 
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resíduos estavam a ser encaminhados para outros municípios. Onde se verificasse deposição ilegal, a 
entidade gestora examinava o lixo, no sentido de identificar o produtor. 

Inicialmente os cidadãos ofereceram alguma resistência ao programa, em especial por terem horários 
definidos para colocarem os seus resíduos para recolha e estes serem incompatíveis com os seus; e, 
também, pelo elevado controlo efectuado sobre o produtor e pela percepção do aumento das tarifas. 

Após eleições este projecto foi abandonando, restando, no entanto, a recolha porta-a-porta. Porém, 
teve um grande impacto na imprensa e muitos municípios demonstraram interesse em conhecer 
melhor esta primeira experiência. 

 

2.4 ENQUADRAMENTO LEGAL 

O “Sexto Programa de Acção em Matéria de Ambiente” (Decisão n.º 1600/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 2002) estabelece as prioridades da UE até 2012. Apoia-se 
sobretudo nos princípios do Poluidor-Pagador, da precaução e acção preventiva e da correcção da 
poluição na fonte. [8]  

Uma das sete estratégias temáticas previstas por este programa é a da prevenção e reciclagem de 
resíduos, com os objectivos de reduzir os impactes ambientais associados à produção de resíduos e 
promover um mercado eficiente para as actividades de reciclagem, caminhando no sentido de 
converter resíduos em recursos. [23]  

A estratégia temática sobre a utilização sustentável de recursos naturais, também preconizada pelo 
“Sexto Programa de Acção em Matéria de Ambiente” é relevante no enquadramento da temática deste 
trabalho pelo facto de pretender que os impactes ambientais provenientes da utilização dos recursos 
naturais sejam introduzidos na definição de políticas ambientais. [8] 

A Política Comunitária de Resíduos é traduzida pela Directiva-Quadro dos Resíduos (Directiva 
2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril), que codifica a dispersa 
regulamentação comunitária sobre resíduos e determina uma hierarquia de prioridades de gestão: 
prevenção, reutilização, reciclagem, valorização, e, por último, eliminação (Fig. 19). A revisão desta 
Directiva, recentemente discutida no Parlamento Europeu, estipula um nível global de reciclagem e 
reutilização de 50% para os RSU. Nela podem ainda encontrar-se referências ao Princípio do 
Poluidor-Pagador, na medida em que estipula que “ (…) o custo da eliminação dos resíduos deverá ser 
suportado pelo detentor, aquando da entrega de resíduos a um colector ou a uma empresa, e/ou pelos 
seus detentores anteriores ou pelo fabricante do produto gerador de resíduos”. [23] [24] 

 
Fig. 19 – Hierarquia de gestão de resíduos de acordo com as linhas de orientação da UE. Fonte: [25]   
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A transposição da Directiva-Quadro de Resíduos é feita pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro, que inclui ainda as directrizes da Directiva n.º 91/689/CEE, de 12 de Dezembro, relativa 
aos resíduos perigosos. O seu âmbito de aplicação reside nas operações de gestão de resíduos, 
definindo-as e esclarecendo os seus princípios gerais, entre os quais destacamos, a responsabilização 
dos produtores ou detentores de resíduos, enfatizando o Princípio do Poluidor-Pagador, o dever de 
separar os resíduos na origem a fim de fomentar a valorização por fluxos e fileiras, e a necessidade de 
o regime económico e financeiro atender ao Princípio da Equivalência. Este documento prevê a 
elaboração de planos específicos de gestão de resíduos, designadamente, o Plano Estratégico de 
Resíduos Sólidos Urbanos II, patente na Portaria n.º 187/2007, de 12 de Fevereiro. [6] 

O PERSU II consiste numa revisão do PERSU I e define os campos prioritários de actuação, as metas, 
acções e regras orientadoras para o período de 2007 a 2016, no âmbito da gestão dos RSU, no sentido 
de fazer cumprir as directrizes europeias no que respeita a reciclagem e valorização e revelar eixos de 
intervenção. [8] 

Os eixos de intervenção preconizados são os seguintes:  

 Eixo I – Prevenção: Programa Nacional, que inclui duas medidas, a redução da quantidade de 
resíduos produzidos e a redução da perigosidade dos resíduos; 

 Eixo II – Sensibilização/Mobilização dos Cidadãos; 
 Eixo III – Qualificação e optimização da gestão de resíduos, que inclui oito medidas, a saber: 

optimização dos sistemas de gestão de RSU; sustentabilidade dos sistemas de gestão; 
envolvimento dos sistemas na prossecução da estratégia; reforço dos sistemas ao nível de infra-
estruturas e equipamentos; reforço da reciclagem; reforço da investigação e do marketing no 
domínio da reciclagem; estabelecimento dos critérios de qualidade para os materiais reciclados, 
composto e combustível derivado dos resíduos/combustíveis sólidos recuperados; e abertura do 
mercado de gestão das infra-estruturas de tratamento de resíduos;  

 Eixo IV – Sistema de informação como pilar de gestão de RSU; 
 Eixo V – Qualificação e optimização da intervenção das entidades públicas no âmbito da 

gestão de RSU, que integra três medidas: simplificação dos procedimentos de licenciamento de 
instalações de gestão de resíduos; reforço da fiscalização/inspecção e reforço da regulação. 

É nesta forma que o PERSU II, embora não especificando as soluções técnicas, define as metas a 
cumprir e as necessidades, em termos de reciclagem e valorização de resíduos de embalagens, de 
desvio de resíduos urbanos biodegradáveis de aterro, e, ainda, de reciclagem de papel/cartão não 
embalagem, dos sistemas plurimunicipais. 

Este documento preconiza também a promoção da reciclagem por meio de uma maior aposta em 
investigação e desenvolvimento de novas técnicas de reciclagem, e, ainda, de novos materiais 
produzidos a partir de matérias-primas secundárias, aliada a estratégias de marketing que promovam o 
recurso e escoamento de produtos reciclados.  

Um aspecto extremamente significativo para o enquadramento legal deste trabalho é a referência 
expressiva à sustentabilidade dos sistemas plurimunicipais “ (…) com vista à obtenção de economias 
de escala, bem como a generalização dos tarifários que reflictam de forma consistente os custos 
efectivos de gestão da gestão de RSU”. [8] 

Tal como já foi referido anteriormente, o PERSU II refere que a promoção da separação na origem e 
aumento das taxas de recolha selectiva pode ser feita de forma eficaz através da implementação de 
tarifários em função da quantidade de resíduos produzida, expressando o Princípio do Poluidor-
Pagador, onde se incluem os sistemas PAYT; e refere a necessidade de realização de um estudo 
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técnico, económico e social que apoie os tarifários baseados no volume ou peso de resíduos que se 
produzem, na frequência de recolha ou grau de utilização dos contentores de RSU indiferenciados.  

No entanto, revela também que a realização de estudos piloto são essenciais no sentido de identificar 
fragilidades de soluções técnicas e estudar a sua viabilidade económica. 

Outro documento igualmente primordial para este projecto e que o PERSU II também vem rever, pelas 
dificuldades no cumprimento dos quantitativos propostos para recolha selectiva na calendarização 
prevista, é a Estratégia Nacional de Redução dos Resíduos Urbanos Biodegradáveis Destinados aos 
Aterros (ENRRUBDA), apresentada em 2003. 

Este plano surge em consequência das obrigações previstas na Directiva n.º 1999/31/CE do Conselho, 
de 26 de Abril, relativa à deposição de resíduos em aterros, transposta para o direito nacional através 
do Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio, e pretende dar resposta às seguintes linhas directrizes: 
redução na fonte (intervenção ao nível dos processos de fabrico e compostagem em pequena escala); 
recolha selectiva de matéria orgânica e de papel/cartão (“porta-a-porta”, em ecopontos/ecocentros, 
com pré-tratamento mecânico); e valorização orgânica por processos aeróbios, processos anaeróbios e 
com pré-tratamento mecânico. [8]  

De referir, ainda, o Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
92/2006, de 25 de Maio e pelo Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de Julho que transpôs a Directiva n.º 
94/62/CE, do Parlamento e do Conselho, de 20 de Dezembro de 1994. O objectivo principal é a 
efectiva aplicação da hierarquia de gestão aos resíduos de embalagens, no sentido de proteger o 
ambiente e garantir o funcionamento do mercado interno. [23]  

Não se poderia terminar um enquadramento legal de um projecto que pretende dar resposta à 
implementação de um sistema PAYT, sem referir a importância dos Regulamentos Municipais na 
introdução deste tipo de tarifário, visto estabelecerem as directrizes de gestão de resíduos sólidos 
urbanos para os municípios. 
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3  
ESTUDO PRELIMINAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM 

SISTEMA PAYT NO MUNICÍPIO DA MAIA – LIDADOR 
 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

As consequências para a qualidade de vida e os encargos de gestão para os municípios são as duas 
grandes questões que a problemática dos resíduos sólidos urbanos encerra. A implementação de um 
sistema PAYT pretende trazer uma solução, procurando a redução da produção de resíduos a par da 
redistribuição dos custos inerentes ao respectivo sistema de gestão, compatibilizando o crescimento 
económico, ambiental e social com as novas directrizes preconizadas pela legislação no que respeita à 
gestão sustentável dos RSU, reconhecendo o Princípio do Poluidor-Pagador.   

Em Portugal, recentemente, começaram a surgir projectos que tentam viabilizar este sistema a nível 
municipal. Contudo, ainda nenhum foi implementado pelas inúmeras consequências e dificuldades 
inerentes ao sistema, e, ainda, falta de financiamento.  

O Município de Óbidos já iniciou o processo, começando por distribuir na freguesia de Gaeiras 
contentores de 120 l para habitações unifamiliares, 240 l por cada quatro fogos e 360 l por cada seis a 
oito fogos, que estão equipados com um sistema informático para medição da quantidade de resíduos 
depositados. Esta autarquia conta com a parceria da empresa Weber Portugal, que pretende calcular o 
valor das tarifas a cobrar em função da quantidade de lixo que cada agregado familiar produz. [26] No 
entanto, apesar do empenho da Câmara Municipal, o processo de financiamento tem-se revelado 
moroso, visto estarem dependentes de uma verba decorrente de uma taxa de gestão de resíduos que foi 
criada para apoiar projectos de investigação e desenvolvimento, e que está a ser negociada com a 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA).  

Outro Município que pretende implementar o sistema Pay-As-You-Throw, a médio prazo, é o de 
Portimão, através do sistema de câmara com recurso a contentores com acesso por cartão electrónico e 
a um sistema informático que regista as quantidades de resíduos depositados. Os contentores já foram 
instalados, mas não foi adquirido o software. [26] 

No Norte do País, começam a ser criadas as condições para implementação de um sistema PAYT 
numa zona piloto no Município da Maia, que pretende ser um projecto pioneiro a nível nacional, que 
teve em consideração na sua fase de planeamento o sistema de gestão vigente, os objectivos políticos e 
legislativos em vigor, bem como o afastamento das populações relativamente a esta temática, no 
sentido de integrar e fazer interagir todos estes componentes. 

Esta é uma acção que resulta do projecto “- 100 kg” que pretende dar resposta à política de prevenção 
na produção de resíduos da LIPOR, identificando e implementando boas práticas e instrumentos que 
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concorram para este objectivo. Ganhou corpo através da constituição de um grupo de trabalho que 
integra técnicos da LIPOR e da Maiambiente, EEM, que havia já delineado a trajectória a seguir, mas 
que à data de início deste estágio estava parado. A Maiambiente, EEM é a empresa municipal de 
gestão de resíduos sólidos urbanos da Maia, e, como tal, tem particular importância neste projecto, não 
só porque é detentora de dados essenciais à sua realização mas também porque é determinante no 
processo de decisão. 

Dada a novidade associada a este projecto e pelo facto de se estar em ano eleitoral e este não ser um 
modelo de gestão espontaneamente aceite pelos cidadãos, não se considera adequada a sua imediata 
aplicação a todo o Município, pelo que este projecto é uma experiência piloto que pretende identificar 
resultados e barreiras, assim como analisar as necessidades e reacções dos cidadãos face ao sistema 
PAYT, permitindo introduzir as alterações imprescindíveis no sentido da aceitabilidade por parte dos 
utilizadores do serviço.  

Este trabalho passou por um pré-diagnóstico e actualização do conhecimento existente na LIPOR 
decorrente dos encontros do grupo de trabalho, planeamento do percurso a seguir e acções a 
desenvolver, recolha de dados e informações essenciais à descrição do actual sistema de gestão e 
proposta de um sistema PAYT para a zona piloto, tentando avaliar os custos/benefícios inerentes.  

 

3.1.1 DIRECTRIZES DO SISTEMA PAYT A IMPLEMENTAR 

O primeiro passo deste trabalho passou por definir quais as linhas orientadoras que este sistema PAYT 
deveria respeitar. Seguindo a linha de orientação do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos 
Urbanos II e do novo Regime Geral de Gestão de Resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 5 de Setembro, pretende-se que a implementação deste sistema no Município da Maia, vá de 
encontro aos objectivos expostos de seguida, nas suas vertentes ambiental, económica e social: 

 Vertente Ambiental: No sentido de dar corpo às políticas de prevenção, a execução deste 
projecto permitirá, ao mesmo tempo que se sobe no modelo de hierarquização de opções de 
gestão de resíduos promovendo a reutilização e reciclagem, direccionar recursos, até aqui 
associados ao tratamento de resíduos indiferenciados, para outras áreas de maior valor 
ambiental e social.  

 Vertente Económica: Intrínseco à aplicação do Princípio do Poluidor-Pagador, o sistema 
PAYT, enquanto instrumento económico, poderá ser um motor para a diminuição de custos de 
gestão, através de tarifários justos que garantam a equidade entre os cidadãos e 
simultaneamente traduzam um equilíbrio entre benefícios e custos, tanto para o munícipe como 
para a entidade gestora, contribuindo para a sua auto-suficiência, avalizando o 
desenvolvimento e crescimento da organização. Dada a inovação deste projecto, é importante 
assegurar a estabilidade na obtenção de receitas que permita de um modo diligente prever o 
desempenho do projecto.  

 Vertente Social: A estreita relação com os stakeholders, na forma de partilha de conhecimento 
e colaboração na implementação com os parceiros envolvidos, assim como, através da 
participação activa do munícipe nos processos de planeamento e decisão, perspectivando a 
coesão social e melhoria contínua do projecto, é um aspecto determinante na sua 
implementação.  

A implementação de um sistema PAYT no Município da Maia tem como missão promover a equidade 
e igualdade de oportunidade entre cidadãos no acesso a uma gestão dos seus resíduos cada vez mais 
ambientalmente sustentável e com garantias de estabilidade no fornecimento dos serviços. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ZONA PILOTO  

A selecção do sistema técnico adequado de gestão de RSU, assim como a garantia de eficiência e 
sucesso na sua implementação, requer uma cuidada consideração sobre inúmeros aspectos, 
designadamente aqueles que nos permitem conhecer a estrutura socioeconómica da população e a 
composição qualitativa e quantitativa dos resíduos produzidos, no sentido de desenvolver um 
programa à altura das necessidades e possibilidades dos cidadãos.  

A caracterização socioeconómica é importante para definir um sistema tecnicamente adequado, 
perceber como actuar ao nível da sensibilização junto de diferentes grupos de população, e tentar 
prever comportamentos sociais que possam não ir de encontro aos objectivos do projecto. 

A caracterização dos resíduos sólidos urbanos é um componente determinante em todo o projecto dado 
que é o ponto de partida para a disposição de alternativas viáveis de valorização. O conhecimento das 
diferentes fracções presentes permite determinar quais os campos prioritários de actuação constituindo 
um suporte à tomada de decisão. Constitui ainda uma condição essencial à monitorização que deverá 
acompanhar todo o projecto. De facto, a existência de uma base de comparação é útil para avaliar se os 
objectivos estabelecidos à partida estão a ser alcançados, fazendo com que uma diminuição nos 
resíduos indiferenciados signifique prevenção, reutilização e reciclagem, e não, pelo contrário, 
deposição ilegal ou migração de resíduos para outros pontos do sistema ou outros sistemas.  

 

3.2.1 DELIMITAÇÃO DA ZONA PILOTO E SUA ESTRUTURA SOCIOECONÓMICA E URBANÍSTICA 

O concelho da Maia situa-se na Região Norte de Portugal, pertence ao Distrito de Porto e integra a 
Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP). Agrega um conjunto de 17 freguesias numa área de 83 
km2, com uma densidade populacional de 1 663 hab/km2. As freguesias apresentam uma área média de 
4,89 km2. Possui cerca de 138 226 habitantes que representam 8% da população residente na GAMP 
(Fig. 20). [28] 

 
Fig. 20 – Localização do concelho da Maia. Fonte: [2] 

 

De acordo com dados do Censos 2001, o município registou entre 1991 e esse ano, uma variação na 
população de 28,9%, ultrapassando largamente os 14,0% verificados na década antecedente. Os 
crescimentos mais significativos registam-se em freguesias de carácter mais urbano. As principais 
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concentrações populacionais encontram-se na Cidade da Maia, Vila de Águas Santas, Moreira, Vila 
Nova da Telha, Santa Maria de Avioso e Castêlo da Maia. A Vila de Nogueira é a menos urbanizada. 
[27] 

Seguindo a linha de tendência nacional, o município apresenta uma propensão para o envelhecimento, 
embora se verifique um progressivo aumento da população com idades entre os 0 e 9 anos, associado à 
atracção de casais jovens para a Maia. [27] 

A percentagem de população sem qualquer nível de instrução, com formação média e superior, é, 
respectivamente, de 4,8%, 0,9% e 13,7%, registando melhorias significativas em relação a 1991. [27] 

O sector de actividade económica predominante em todas as freguesias é o secundário, embora o 
sector terciário seja bastante significativo a nível concelhio. [27] 

A zona piloto do Lidador situa-se nas freguesias de Vila Nova da Telha e Vila de Moreira, sendo que a 
sua maior extensão se inclui na primeira (Fig. 21). De acordo com dados do Censos 2001, possui cerca 
de 3 164 habitantes, residindo 84,7% na primeira freguesia e os restantes 15,3% na segunda. [29] 

 
Fig. 21 – Enquadramento geográfico da zona piloto do Lidador. Fonte: [29] 

 

Correspondendo a uma área de cerca de 1,1 km2, tem uma densidade populacional de 2 876 hab/km2 e 
uma dimensão média familiar de 3 pessoas. [29] 

Relativamente à estrutura etária da população residente, cerca de 16% são jovens até aos 14 anos de 
idade, 76% têm entre 14 e 65 anos e 8% correspondem a idosos. [29] 

A população residente analfabeta é de 9% e possuem o ensino básico, ensino secundário e ensino 
superior respectivamente, 49%, 18% e 16% da população residente. [29] 

O sector de actividade expressivo é o secundário e a sua existência concentra-se, sobretudo, em 3 
pequenos pólos da zona, existindo ainda alguns estabelecimentos dispersos (Fig. 22). No total, 
contabilizam-se 51 comércios e serviços (este número foi encontrado por levantamento no local, no 
decorrer de um inquérito explicitado mais adiante). 
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Fig. 22 – Localização dos principais comércios e serviços existentes no Lidador. Fonte: [29] 

 

O tipo de habitação predominante na zona piloto é constituído por moradias de dois pisos com jardim. 
As poucas habitações em altura existentes, dispersas pelo Lidador, não ultrapassam os 3 pisos. Existe, 
no entanto, uma zona perto da fronteira com o Município de Vila do Conde que possui prédios com 
uma altura superior (em geral, entre 5 e 9 pisos), visíveis na parte direita da Fig. 23. 

  
Fig. 23 – Zona de moradias (à esq.) e de prédios (à dir.) no Lidador, em Abril e Maio 2009 

 

A zona de maior abrangência do Lidador, localizada em Vila Nova da Telha, tem cerca de 50% da 
população residente nesta freguesia. [30] Este facto pode fazer com que se questione a escolha da zona 
piloto tão restrita e porque não foi alargada a um maior número de residentes. Deste modo, torna-se 
necessário analisar os limites da zona. 

Esta área foi definida a priori, pela Maiambiente, EEM, em especial pela sua homogeneidade 
urbanística, para dar início ao seu projecto “Contentorização Global”, que pretende dotar todo o 
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município de contentores, colocando fim à recolha de resíduos em sacos; além disso possui um 
circuito dedicado. 

Ainda assim, a zona piloto deve apresentar limites morfológicos evidentes, que permitam um certo 
isolamento, no sentido de possibilitar um maior controlo social no que respeita a deposição ilegal e 
migração de resíduos. Esta particularidade deve ser acompanhada de condições técnicas que facilitem 
a caracterização quantitativa dos resíduos produzidos (designadamente, existência de circuito 
dedicado, contentores individuais com identificador electrónico). Factores como a educação e 
densidade populacional (esta última, no sentido de minimização de custos de recolha) são também 
especificidades cuja distribuição deve ser adequada à implementação de um sistema PAYT, podendo 
justificar os limites da área escolhida.  

Os limites norte e nordeste são facilmente compreensíveis pela fronteira com o concelho de Vila do 
Conde. 

A zona oeste é limitada pela linha de metro, pelo que o seu prolongamento nesta direcção, antes de 
atingir o Aeroporto, não será aconselhável essencialmente por três razões: embora ainda exista alguma 
extensão com uma densidade populacional significativa, a percentagem de população com o ensino 
superior e com o ensino secundário é mais baixa que na zona do Lidador, podendo isto indiciar 
dificuldades na implementação deste sistema, logo na fase da sensibilização à população [29]; 
considerar esta zona de densidade populacional expressiva levaria a que não existisse um limite tão 
bem definido para controlo do sistema como é a linha de metro; a zona até ao Aeroporto não possui 
um circuito de recolha dedicado, recurso indispensável para quantificar e caracterizar os resíduos 
produzidos na área de implementação.  

A extensão da zona piloto à restante freguesia de Vila Nova da Telha não faria sentido, dado que esta é 
cortada a meio pelo Aeroporto Francisco Sá Carneiro, e não haverá interesse em, à partida, criar pólos 
de implementação do sistema.  

A questão mais controversa pode ser a da possibilidade de extensão à freguesia de Moreira, nas 
direcções dos limites sul e sudeste. Note-se que a área de Moreira foi integrada na zona piloto para não 
cortar a urbanização do Lidador, mantendo a homogeneidade das habitações, e respeitando o circuito 
dedicado existente. A parte de Moreira envolvente da zona piloto possui uma densidade populacional 
significativa, que, no entanto, em termos de área não é suficiente para que actualmente exista um 
circuito dedicado que complemente o já existente em termos de informação quantitativa e qualitativa.  

Outra característica que acompanha sempre esta problemática é a da procura de homogeneidade para 
todos os limites estabelecidos, em termos morfológicos, socioeconómicos e de baixa dispersão, que 
permitam agrupar comportamentos semelhantes. Poder-se-á ainda colocar a dúvida sobre a 
legitimidade da extrapolação dos resultados que se irão obter nesta zona piloto. Neste aspecto convém 
assinalar que todos os sistemas PAYT são diferentes e terá sempre de existir um estudo prévio que 
permita perceber qual o procedimento mais adequado para o caso em questão. Neste projecto pioneiro 
a nível nacional convém criar as condições que garantam, à partida, elevada probabilidade de sucesso, 
não desencorajando os restantes municípios, e também a Maia, à sua aplicação alargada. 
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3.2.2 CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DE RSU NA ZONA PILOTO 

3.2.2.1 Metodologia de Amostragem e Parâmetros Determinados 

O processo de amostragem utilizado nesta caracterização teve por base o circuito dedicado do Lidador 
(Circuito N11), tendo sido seleccionadas duas cargas para o efeito, em dias típicos de produção de 
resíduos, compatíveis com a campanha de caracterização em curso na LIPOR II no final de Março.  

A caracterização de indiferenciados, realizada neste âmbito, diz respeito aos resíduos produzidos pelas 
habitações e pelos comércios e serviços que possuem contentores individuais, visto que a viatura que 
efectua a recolha porta-a-porta não é a mesma que recolhe o único molok existente na zona piloto. 

Os parâmetros de composição física a determinar, as categorias e subcategorias consideradas 
basearam-se na Metodologia do REMECOM – Réseau Européen de Mesures pour la Caractérisation 
des Ordures Ménagéres, designadamente: 

 Resíduos putrescíveis (resíduos alimentares; resíduos de jardim; outros); 
 Papéis (embalagens de papel; jornais, revistas e folhetos; papéis de escritório; outros papéis); 
 Cartões (embalagens de cartão; outros cartões); 
 Compósitos (embalagens compósitas de cartão; outras embalagens compósitas; outros 

compósitos não embalagem); 
 Têxteis (embalagens; outros têxteis); 
 Têxteis sanitários; 
 Plásticos (filmes embalagem – em PE, em PP, noutros materiais; garrafas e frascos de 

embalagem – em PVC, em PE, em PET, em PP, noutros materiais; outras embalagens plásticas – 
em EPS, noutros materiais; outros resíduos plásticos não embalagem em PVC, PP, PE, PET e 
noutros materiais); 

 Combustíveis não especificados (embalagens de madeira; embalagens combustíveis não 
especificadas; outras madeiras; outros combustíveis não especificados); 

 Vidro (embalagens de vidro; outros resíduos em vidro não embalagem); 
 Metais (embalagens ferrosas; embalagens de alumínio; outros resíduos ferrosos não 

embalagem; outros resíduos não ferrosos não embalagem); 
 Incombustíveis não especificados (embalagem; outros); 
 Resíduos domésticos especiais (pilhas e acumuladores; embalagens; outros resíduos 

domésticos especiais); 
 Elementos finos com dimensão inferior a 20 mm. 

Sobre uma amostra de cada um dos circuitos foi realizado o registo das pesagens dos resíduos entrados 
na LIPOR II, a uma terça e uma quinta-feira. 

 

3.2.2.2 Resultados Obtidos 

A fracção mais significativa é a dos resíduos orgânicos (57,25%). A presença de elementos finos (<20 
mm) é também expressiva, contabilizando 7,43% do total. Outra informação relevante que se pode 
tirar desta caracterização é a presença de recicláveis, designadamente papel/cartão (7,99%), plásticos 
(7,05%) e vidro (5,35%), que no seu conjunto correspondem a cerca de 20% dos resíduos produzidos. 
Existem ainda outros componentes com significado, passíveis de separação, tais como têxteis e 
compósitos. Em nenhuma das cargas foram registados resíduos domésticos especiais. A Fig. 24 
apresenta os resultados correspondentes ao primeiro nível de desagregação. 
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Fig. 24 – Composição física média dos resíduos indiferenciados produzidos no Lidador (percentagem em 

peso) 

 

Devido à considerável presença de elementos que podem ser separados pelos munícipes, no sentido de 
diminuir a tarifa inerente, e porque o incremento da reciclagem é um dos objectivos deste projecto 
parece justificada a implementação de um Sistema PAYT.  

Para a elevada percentagem de resíduos putrescíveis contribuem os resíduos alimentares e de jardim 
(Fig. 25), sendo estes últimos os mais significativos. No total de resíduos, os resíduos verdes 
contribuem com cerca de 34,52%. 

 

40%

60%

Resíduos alimentares Resíduos de jardim
 

Fig. 25 – Composição física média dos resíduos putrescíveis (percentagem em peso) 

 

De seguida apresentam-se os resultados obtidos para o segundo nível de desagregação nas restantes 
categorias de resíduos (Fig. 26). 
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Fig. 26 – Composição física média dos resíduos (percentagem em peso) 

 

Acrescenta-se ainda o seguinte: os resíduos têxteis apenas foram incluídos na sub-categoria de “outros 
têxteis”, não contendo embalagens; os combustíveis não especificados não consideram “embalagens 
de madeira”, “embalagens combustíveis não especificadas” ou “outras madeiras”, pelo que entraram 
apenas na sub-categoria de “outros combustíveis não especificados”; no caso dos metais não 
apareceram metais não ferrosos; também não estiveram presentes embalagens de incombustíveis não 
especificados. 

Outra análise que esta caracterização permite, relaciona-se com o peso das embalagens no total de 
resíduos produzidos. Na Fig. 27, pode ver-se essa representatividade nos componentes em que há 
inclusão de embalagens e na Fig. 28 pode verificar-se a percentagem em peso das embalagens no total 
de resíduos indiferenciados. 
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Fig. 27 – Embalagens por tipo de resíduo produzido 
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Fig. 28 – Percentagem em peso de embalagens no total de indiferenciados 

 

A título de comparação apresentam-se nas Figuras 29 e 30 os resultados obtidos para o Município da 
Maia numa caracterização realizada no ano de 2008, para o primeiro nível de desagregação e para os 
resíduos putrescíveis, respectivamente. 
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Fig. 29 – Composição física média dos resíduos indiferenciados produzidos no Município da Maia 
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Comparando os resultados das duas caracterizações verifica-se que, em ambos os casos, os orgânicos 
são os mais representativos. No entanto, os elementos finos apesar de contribuírem de forma 
semelhante, têm menos significado no caso do Município da Maia. Os plásticos e o papel ganham 
relevo quando vistos da perspectiva mais global do concelho.  

79%

21%

Resíduos alimentares Resíduos de jardim
 

Fig. 30 – Composição física média dos resíduos putrescíveis produzidos no Município da Maia  

 

Tal como se pode constatar pela comparação das Figuras 25 e 30, a zona do Lidador é característica 
pela sua produção elevada de resíduos de jardim, ao contrário do que se verifica na média obtida para 
o Município da Maia, consequência do elevado número de moradias com jardins e pátios.  

Outro dado relevante que se pode retirar da caracterização é o da massa volúmica dos resíduos 
indiferenciados cuja média é de 371,84 kg/m3, bastante próxima dos 363, 92 kg/m3 calculados para os 
resíduos do Município da Maia. 

Em suma, o sistema PAYT que se pretende implementar, justifica-se e tem condições para um 
funcionamento centrado na minimização dos resíduos indiferenciados, em especial no que respeita aos 
componentes orgânicos, com particular relevo para os resíduos de jardim, mas também nas fracções de 
materiais recicláveis. 

 

3.2.3 ACTUAL SISTEMA DE GESTÃO DE RSU NA ZONA PILOTO 

Uma vez que pertence ao Município da Maia, a zona piloto está na influência do Sistema de Gestão da 
LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto. Contudo, a gestão de 
RSU vigente nesta zona tem algumas particularidades que são importantes para as decisões a tomar 
face às alterações inerentes à implementação de um sistema PAYT, pelo que se fará a sua análise 
subordinada às diferentes fases do sistema. 

A análise realizada neste trabalho pretende a reunião da informação relevante para avaliação do 
sistema de gestão em vigor e ser um suporte para as decisões a tomar face às alterações inerentes à 
implementação de um sistema PAYT. 

Pelo facto de ser uma aspecto a manter com a introdução do sistema PAYT, é excluída desta análise a 
limpeza pública, que inclui a limpeza de espaços públicos, através da “ (…) varredura, lavagem e 
eventual desinfecção dos mesmos, limpeza de sarjetas e sumidouros, corte de mato e de ervas e monda 
química, remoção de cartazes e outra publicidade indevidamente colocada; despejo, lavagem e 
desinfecção de papeleiras.” [31] 

Posteriormente, quando se apresentar uma proposta de sistema PAYT para a zona piloto do Lidador 
esta questão será alvo de algumas considerações. 
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Esta parcela do trabalho revelou-se particularmente difícil pela contínua necessidade de dados 
provenientes de diferentes entidades, por vezes com informações incoerentes que tiveram de ser 
melhor esclarecidas.  

 

3.2.3.1 Produção por Tipo de Resíduo 

No sentido de estimar a produção de resíduos indiferenciados foi contactada a Maiambiente, EEM, que 
forneceu os dados das pesagens relativas ao circuito N11 dedicado à zona piloto, para o mês de Março, 
tendo sido realizada a extrapolação indicada na Tabela 2. É aceitável considerar este mês, dado que 
não inclui dias atípicos na produção de resíduos. No cálculo do volume foi utilizada a massa volúmica 
obtida na caracterização de RSU realizada e já apresentada anteriormente. 

Tabela 2 – Indicadores de produção de resíduos indiferenciados provenientes do circuito N11 no Lidador, 
Município da Maia 

Produção Total de RSU em 
Março (kg) 

Produção Média 
Diária (kg/dia) 

Produção Média Anual 
(kg/ano) 

Volume Médio Diário de 
RSU (m3/dia) 

81 760 2 637 962 658 7,09 

 

No entanto, estes dados apenas dizem respeito aos resíduos provenientes de contentores individuais, 
pois no Lidador existe um molok de 5 m3 que é recolhido quatro vezes por semana num outro circuito. 
Visto não ter sido possível isolar as quantidades efectivamente recolhidas neste equipamento, estimou-
se esse valor assumindo que este é recolhido sempre cheio. Este pressuposto é perfeitamente aceitável 
tendo em consideração que à volta do molok é normal encontrarem-se RSU indiferenciados, 
possivelmente por este já ter a sua capacidade preenchida. 

Assim sendo, os resultados efectivos para a zona do Lidador, figuram na Tabela 3. 

Tabela 3 – Indicadores de produção de resíduos indiferenciados no Lidador, Município da Maia 

Produção Média Anual (kg/ano) Capitação (kg/(hab.dia)) Volume Médio Diário de RSU (m3/dia) 
1 350 434 1,06 9,95 

 

Nas estimativas apresentadas, teve de se ter em conta a população residente no Lidador. Apesar de 
apenas se possuir dados relativos ao Censos de 2001 e de 1991, considerou-se que assumir o mesmo 
valor do último Censos seria uma posição redutora. 

Nesse sentido, face à incerteza demográfica, foram consideradas diversas possibilidades para estimar a 
população actual na zona piloto, apresentando-se de seguida as hipóteses consideradas e os resultados 
obtidos (Tabela 4). 

Tabela 4 – Metodologias utilizadas para cálculo do número actual de habitantes residentes no Lidador 

Metodologia 
Regressão linear com 
dados dos Censos de 

1991 e 2001 do número 
de habitantes do Lidador 

Regressão linear com dados dos 
Censos de 1960 a 2001 do número 
de habitantes da Freguesia de Vila 

Nova da Telha e aplicação da 
variação prevista à zona piloto 

Comparação da realidade 
presente nos ortofotomapas 

de 2001 e a actual, por 
visita ao terreno 

Número de 
habitantes 3 695 3 419 3 476 

 

Esta foi uma decisão difícil, mas considerando a semelhança nos resultados obtidos, optou-se por 
aquele que provém da comparação da realidade presente nos ortofotomapas de 2001 com a actual. Esta 
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metodologia foi considerada mais adequada, pelo facto das regressões lineares assumirem que o 
número de habitantes segue a mesma linha de tendência que as décadas anteriores, e, ainda, para o 
segundo caso, que o número de habitantes do Lidador, cuja população residente em Vila Nova da 
Telha abrange 50% do total aí residente, se comporta da mesma forma que a sua população global, 
quando se reconhece que é uma zona com características próprias.  

Assim, pelas limitações e pela incerteza inerente, considerou-se que estimar o número de habitantes 
através do número de habitações construídas após 2001, apesar de se admitir que a restante população 
se mantém, conduz a um valor que se acredita corresponder mais de perto à realidade. Neste caso, teve 
de se ter em conta o facto de que os prédios existentes no limite com Vila do Conde, com capacidade 
para um número efectivamente elevado de residentes, não estão a 100% da sua ocupação (considerou-
se somente 25%, dado se ter verificado existirem muitos andares com apartamentos para venda).  

Em resultado, o número estimado para o ano de 2009 e utilizado nos cálculos necessários à elaboração 
deste trabalho foi de 3 476 habitantes.  

O resultado de 1,06 kg/(hab.dia) obtido para a capitação encontra-se abaixo da estimativa média para 
os municípios na área de influência da LIPOR que é de 1,4 kg/(hab.dia), assim como para o concelho 
da Maia [4], o que pode significar que o Lidador é uma zona dormitório, isto é, os residentes passam 
grande parte do dia fora de casa3. Outro factor que pode contribuir para este resultado é o facto das 
capitações apresentadas para a Maia e outros municípios do Grande Porto incluírem resíduos 
provenientes de outras origens para além da doméstica que é predominante no Lidador.  

No sentido de complementar esta informação e estimar a capitação de recicláveis do local, foi 
necessário ter conhecimento das quantidades produzidas diariamente no Lidador. Para isso foi 
contactada a empresa CESPA Portugal, S.A., responsável pelo serviço de recolha de recicláveis na 
zona piloto, entidade que forneceu a quantidade total de recicláveis recolhidos no Município da Maia, 
para cada um dos fluxos e para o mês de Março, e ainda para as freguesias de Vila Nova da Telha e 
Moreira, para os dias de 1 a 23 de Abril, consoante a Tabela 5.  

Tabela 5 – Quantidades de recicláveis recolhidas no Município da Maia e nas freguesias de Vila Nova da 
Telha e Moreira 

Área Período Quantidade de 
vidro (kg) 

Quantidade de 
embalagens (kg) 

Quantidade de 
papel (kg) 

Município da Maia 1 a 31 de 
Março 129 000 58 000 107 000 

Vila Nova da Telha e 
Moreira 

1 a 23 de 
Abril 55 800 10 800 17 800 

 

Ao assumir a estimativa baseada nos dados referentes ao concelho, parte-se do pressuposto de que no 
Município da Maia a taxa de reciclagem será aproximadamente homogénea, isto é, não ocorrem 
grandes variações entre diferentes zonas do município. Contudo, à partida, os valores respeitantes às 
duas freguesias permitem uma estimativa mais próxima da realidade da zona piloto, por, em princípio, 
se identificarem melhor com a população residente. Porém, ambos os dados foram considerados.  

Tendo em consideração os 297 ecopontos existentes no município da Maia e os 55 ecopontos das 
freguesias de Vila Nova da Telha e Moreira [32], chegou-se aos resultados apresentados na Tabela 6.  
                                                 
3 De acordo com um trabalho realizado concomitantemente com este, sobre a estrutura socio-económica do 
Lidador, no sentido de apoiar a implementação de um sistema PAYT nesta zona, cerca de 48% da população está 
empregada em full time, part-time ou estuda. [33] 
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Tabela 6 – Quantitativos relativos aos resíduos recicláveis recolhidos no Lidador, de acordo com dados 
obtidos para o concelho da Maia e para as Freguesias de Vila Nova da Telha e Moreira 

Área de Referência para a 
estimativa Fluxo Quantidade diária recolhida por 

ecoponto (kg/(ecoponto.dia)) 
Vidro 14 

Embalagens 6 Município da Maia 
Papel/Cartão 12 

Vidro 42 
Embalagens 8 Vila Nova da Telha e Moreira 
Papel/Cartão 13 

 

Como se pode verificar na Tabela anterior, as maiores diferenças entre os valores obtidos registam-se 
para o vidro. O facto da quantidade diária recolhida por ecoponto ser maior em Vila Nova da Telha e 
Moreira do que no município, não é automaticamente sinónimo de que os moradores reciclem mais. 
Esta discrepância pode estar relacionada com o facto da Maia possuir freguesias com um carácter mais 
rural, onde normalmente a reutilização das garrafas de vidro é mais usual que a colocação para a 
reciclagem, ao contrário do que acontece nas zonas mais urbanas, como é o caso da Vila Nova da 
Telha e Moreira. De acordo com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Concelho da 
Maia [27], este sempre se apresentou como um município rural de povoamento disperso, em que o 
solo apresenta de um modo geral boa aptidão para a agricultura, embora a estrutura urbana esteja 
progressivamente a ganhar relevo.  

No sentido de confirmar esta tendência, foram pedidos dados à CESPA Portugal, S.A., referentes a um 
período diferente, que, no entanto, não chegaram a tempo de serem incluídos no presente relatório. 

Considerando os dados e assumindo que a propensão registada no Lidador é efectivamente a que se 
verifica para as freguesias de Vila Nova da Telha e Moreira, através do número de ecopontos 
existentes no Lidador, calculou-se a quantidade de recicláveis recolhidos nesses equipamentos, 
anualmente. A estes valores acrescentou-se a estimativa para as quantidades recolhidas em 
compartimentos do lixo, calculadas tendo em consideração a frequência de recolha, número e 
capacidade dos contentores aí existentes e assumindo que estes são recolhidos no máximo da sua 
capacidade. Deste modo, a capitação anual de recicláveis para o Lidador, é a que se verifica na Tabela 
7. 

Tabela 7 – Capitação anual de resíduos recicláveis no Lidador 

Fluxo 

Quantidade anual 
de resíduos 
recicláveis 

recolhidos em 
ecopontos no 

Lidador (kg/ano) 

Quantidade anual 
de resíduos 
recicláveis 

recolhidos em 
compartimentos 

do lixo no Lidador 
(kg/ano) 

Quantidade total 
de resíduos 
recicláveis 

recolhidos no 
Lidador (kg/ano) 

Capitação 
(kg/(hab.ano)) 

Vidro 138 866 14 460 153 326 44 
Embalagens 26 877 19 209 46 086 13 
Papel/Cartão 44 298 54 119 98 416 28 

 

Para cálculo das quantidades anuais recolhidas em compartimentos do lixo, visto a capacidade dos 
contentores ser dada em volume, para converter em peso teve de se considerar a massa volúmica de 
266,6 kg/m3 para o vidro, 55,3 kg/m3 para o plástico e 155,8 kg/m3 para o papel/cartão. Esses dados 
foram fornecidos pela LIPOR, mas com a advertência de que são bastante variáveis, e, como tal, esta 
estimativa traz inevitavelmente um erro associado. 
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No Plano Estratégico para a Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos do Grande Porto [4] para o ano 
de 2006, o Município da Maia apresentou uma capitação anual para embalagens de cerca de 4 kg/hab, 
para papel/cartão de 10 kg/hab, e para o vidro de 13 kg/hab. 

Estes resultados comparados com os da capitação anual do Lidador apresentam elevada disparidade, 
sendo bastante menores.  

Se não se entrasse em linha de conta com os dados dos compartimentos do lixo, obter-se-iam 
capitações para embalagens e papel/cartão bastante próximos dos resultados do Município, havendo 
apenas disparidade no caso do vidro. Ao considerar a estimativa para os compartimentos do lixo, 
introduziram-se duas fontes de erro, a de se considerar que os contentores são recolhidos no máximo 
da sua capacidade e a devida à avaliação das massas volúmicas, do que pode ter resultado valores 
elevados. No entanto, é preciso não esquecer que a recolha porta-a-porta fomenta a separação, aspecto 
que pode explicar a proximidade das quantidades de papel/cartão recolhidas através de ambos os 
sistemas na Tabela 7. 

É ainda de assinalar, que a zona do Lidador tem problemas de deposição ilegal, muitas vezes de 
resíduos indiferenciados, junto dos equipamentos de deposição colocados na via pública, em especial 
os ecopontos, por serem aqueles que existem em número significativo. A empresa CESPA Portugal, 
S.A., costuma proceder à recolha destes resíduos, pelo que a opinião desta empresa seria essencial para 
perceber a dimensão deste fenómeno. No entanto, não foi possível incluir esses valores no presente 
trabalho, pelo facto da resposta requerida não ter sido atempada. 

 

3.2.3.2 Quantitativos por Tipo de Produtor 

No sentido de perceber qual a forma de intervenção mais adequada junto de cada tipo de produtor é 
importante conhecer a produção de resíduos nas suas diferentes fontes.  

Na análise efectuada, mediante a conjuntura do actual sistema de gestão e os dados disponíveis, não 
foi possível distinguir, objectivamente, entre as habitações uni e plurifamiliares, as quais devem 
apresentar diferenças nos resíduos produzidos, não só em termos quantitativos como também 
qualitativos. 

Relativamente aos comércios e serviços presentes na zona piloto, apesar do baixo número, a sua 
relevância decorre da necessidade de atribuir a responsabilidade pela produção de resíduos e se 
diligenciarem soluções adequadas à sua deposição. Assim, no sentido de estimar as quantidades 
produzidas pelos sectores de actividade económica envolvidos e perceber as suas necessidades, foi 
realizado um levantamento por inquérito aos estabelecimentos existentes. 

Devido às presumíveis variações no número de estabelecimentos e na conjuntura económica, estes 
dados devem ser reavaliados com precaução, no sentido de espelhar as alterações à data de 
implementação do sistema PAYT.  

 

População e Amostra 

Os comércios e serviços sedeados no Lidador foram a população alvo deste inquérito. Para tal foi 
efectuado um levantamento dos estabelecimentos existentes no local por inspecção visual no terreno. 
À partida esta tarefa pode parecer extensa, mas, tal como já foi referido, os comércios e serviços não 
estão presentes em grande número na zona piloto. Admite-se que este método de levantamento possa 
incorrer em algumas lacunas. No entanto, se existirem, são muito poucas e correspondem a comércios 
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e serviços em residências, sem identificação exterior. Também se pressupõe que a quantidade de 
resíduos produzida nessas fontes não tem grande significado na produção total. 

Actualmente encontram-se em funcionamento 51 estabelecimentos, dos quais 40 foram objecto de 
inquérito. Obtiveram-se 37 respostas, correspondentes a 93% do total da amostra (Tabela 8) que por 
sua vez, corresponde a 78% da população. 

Tabela 8 – Número de empresas que constituem a população e amostra e respectiva taxa de resposta 

População  
(n.º comércios e serviços) 

Amostra  
(n.º comércios e serviços) 

Respostas  
(n.º comércios e serviços) 

Taxa de Resposta 
(%) 

51 40 37 93 

 

A selecção da amostra foi feita considerando a dispersão de localização e tendo em vista a abrangência 
de todos os diferentes tipos de comércios e serviços. Assim, foram entrevistados todos os 
estabelecimentos que se situavam nas zonas que designamos anteriormente de pólos comerciais, e, 
ainda, uma farmácia, uma empresa de publicidade e um restaurante. 

Dois estabelecimentos não estavam abertos aquando das tentativas de contacto e não foram 
considerados para efeitos de amostra. As “não respostas” ocorreram pelo facto de à altura do contacto 
os funcionários estarem ocupados, e, consequentemente, não terem disponibilidade para responder 
(Tabela 9). 

Tabela 9 – Número de comércios e serviços considerados e excluídos para efeitos de amostra 

Excluídas para efeitos de amostra 
(n.º comércios e serviços) 

Amostra 
(n.º comércios e serviços) 

Dispersos geograficamente Não presentes Respostas Não Respostas 

TOTAL 
(n.º comércios e serviços) 

9 2 37 3 51 

 

No sentido de estabelecer uma correcta classificação das actividades económicas, foi consultado o 
Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de Novembro – Classificação Portuguesa das Actividades 
Económicas, tendo-se incluído os estabelecimentos presentes na população numa das seguintes 
categorias [37]: F – Construção (instalação de dispositivos de gás ou ar condicionado); G – Comércio 
(minimercados, papelarias, vestuário, artigos de porcelana, talhos, florista, farmácia, mobiliário); I – 
Restauração (cafés e restaurantes); L – Actividades imobiliárias; M – Actividades de consultoria, 
científicas, técnicas ou similares (veterinário, contabilidade, publicidade, advogados); N – Actividades 
administrativas e dos serviços de apoio (serviços de limpeza); O – Administração Pública (escola de 
ensino básico do 1º ciclo com jardim de infância) P – Educação (jardins de infância, escola de 
música); Q – Actividades de saúde humana e apoio social (lar de terceira idade, clínica dentária, 
análises clínicas); R – Actividades desportivas (ginásio); S – Outras actividades de serviços 
(cabeleireiros, lavandarias/engomadorias). 

Os comércios e serviços considerados dispersos geograficamente dedicam-se, sobretudo, a actividades 
de consultoria, científicas, técnicas ou similares, correspondendo, normalmente, a estabelecimentos 
que funcionam em residências.  

Pressupondo que as “não respostas” não diferem dos respondentes de forma relevante, a amostra foi 
considerada ajustada ao objectivo do estudo, por comparação do gráfico da Fig. 31, com o da Fig. 32, 
respeitante à população. 
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Fig. 31 – Distribuição dos sectores de actividade económica considerados na amostra 
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Fig. 32 – Distribuição dos sectores de actividade económica presentes na população 

 

As distribuições assemelham-se, muito embora surja um novo sector de actividade na população, N – 
Actividades administrativas e dos serviços de apoio. Este corresponde a uma empresa de serviços de 
limpeza a funcionar numa residência (pressupõe-se que não seja produtor de uma elevada quantidade 
de resíduos, ou que produza naquele local uma tipologia de resíduos diferente dos domésticos, dado 
funcionar ali como gabinete de apoio). 

Para além disso, verifica-se uma troca na representatividade dos sectores S – Outras actividades de 
serviços e M – Actividades de consultoria, científicas, técnicas ou similares, tendo este último maior 
representatividade na população. Este facto deve-se à circunstância de os serviços dispersos, não 
contabilizados para efeitos de amostra, serem sobretudo de advocacia. Este aspecto não foi 
considerado como relevante, dado que a distribuição dos estabelecimentos pelas respectivas 
actividades económicas não é automaticamente indicador de que a produção de resíduos difere 
significativamente de umas para outras. Na Fig. 33 é possível comparar a população e amostra em 
termos de número de actividades económicas consideradas. 
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Fig. 33 – Número de actividades económicas incluídas na população e na amostra 

 

Escolha do Método para Recolha dos Dados  

Na escolha do método consideraram-se as vantagens e desvantagens de diversas alternativas, tendo-se 
optado por entrevistas pessoais. Apesar de apresentarem custos mais elevados, são mais adequadas 
nesta situação, por permitirem visualizar, em concreto, as alternativas de deposição disponíveis e 
colaborar com as pessoas na estimativa das quantidades produzidas. Relativamente a outras opções, o 
envio dos inquéritos por correio resultaria em custos relativamente baixos, mas também baixas taxas 
de resposta; os inquéritos por correio electrónico teriam custos ainda mais baixos, mas não podem 
utilizar-se na população em geral, porque assumem que todas as pessoas têm acesso a esta opção; e a 
via telefónica é uma solução favorável em termos de tempo e custos, mas, provavelmente, algo 
problemática no que à taxa e qualidade de resposta diz respeito. 

 

Desenho do Inquérito 

O questionário foi produzido estabelecendo que os objectivos primordiais a que os resultados 
deveriam dar resposta, seriam a quantificação dos resíduos produzidos pelos comércios e serviços, 
perceber se a sua tipologia seria muito diferente da dos domésticos, e averiguar quais os hábitos desta 
população em relação à deposição. 

Na elaboração do inquérito, procurou-se que as questões expressassem com clareza os objectivos 
deliberados, para que permitisse facilmente a sua compreensão, e a recolha de dados traduzisse a 
efectiva opinião dos inquiridos. O inquérito pode ser consultado no ANEXO A.  

No sentido de complementar o inquérito elaborado foram contactados diversos técnicos da LIPOR e 
Maiambiente, EEM, que validaram o questionário.  

 

Recolha da Informação 

O inquérito foi realizado entre os dias 17 e 22 de Abril, abrangendo 40 dos 51 comércios e serviços 
existentes no Lidador, Município da Maia. 
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Este inquérito, sendo presencial, permitiu que muitas vezes os inquiridos aproveitassem para deixar 
algumas dúvidas/sugestões que servem para se perceber quais as questões que são relevantes para 
quem trabalha neste sector, assim como evitar erros na definição da estrutura do sistema PAYT. 

 

Elegibilidade 

A elegibilidade dos inquiridos não foi previamente estabelecida. Quando se fazia o contacto com os 
comércios e serviços apontava-se o objectivo do inquérito e os próprios indicavam a pessoa mais 
qualificada no respectivo estabelecimento para responder às questões. Como são comércios e serviços 
pequenos, não houve qualquer dificuldade neste aspecto. 

 

Análise Descritiva da Informação 

A análise foi elaborada com recurso ao software PASW Statistics 17 e ao Microsoft Office Excel. A 
totalidade das variáveis foi sujeita a uma análise descritiva, isto é, procedeu-se à síntese dos dados, 
descrição das variáveis de interesse e cruzamento dessas, de forma a averiguar a influência de umas 
sobre as outras, numa lógica coerente. A exposição detalhada da análise descritiva pode ser consultada 
no ANEXO B. Apresentam-se, de seguida, as principais conclusões: 

 Os estabelecimentos da zona do Lidador estão abertos, em média, 10,3 horas por dia, sendo que 
as actividades de restauração são aquelas que têm uma actividade diária mais alargada; 

 O número mais comum de trabalhadores é de 1, embora exista uma escola de ensino básico 
com jardim-de-infância que possui 29 colaboradores, constituindo, assim, a actividade que 
emprega maior número de pessoas no Lidador; seguem-se as actividades de consultoria, 
científicas, técnicas ou similares e o comércio; 

 Os resíduos de papel e os têxteis sanitários foram aqueles que maior número de 
estabelecimentos disse produzir; segue-se o cartão, plásticos e os alimentares; 

 Mais de 50% dos produtores fazem deposição de papel, cartão, compósitos, plástico e vidro em 
equipamentos dirigidos para reciclagem. Pelo contrário, os resíduos domésticos especiais, 
normalmente pilhas e tinteiros, apresentam baixas percentagens que perspectivem a 
reciclagem. São de 17% (percentagem de produtores) os resíduos têxteis sanitários com destino 
ao saneamento. A percentagem de recurso a empresas de recolha de resíduos verdes também 
surge como superior às outras soluções que potenciam a sua junção aos indiferenciados; 

 As actividades económicas inquiridas são produtoras de cerca de 13 865 l/semana, sendo que 
cerca de 50% desta quantidade tem como destino o contentor individual, embora o molok seja 
utilizado por um maior número de produtores. Tal facto pode dever-se a duas situações: existe 
um maior número de produtores que disseram desconhecer a quantidade de resíduos depositada 
no molok, quando comparado com os que possuem contentor individual, mas também se pode 
colocar a questão de se aqueles que possuem contentor individual fazem separação ou não. Em 
média, cada estabelecimento produz 408 l/semana, o que corresponde a cerca de 58 l/dia. 
Extrapolando para os 51 estabelecimentos existentes no Lidador, ter-se-á uma produção anual 
de 1 084 989 l de RSU; 

 Dado que a massa volúmica média dos RSU indiferenciados produzidos no Lidador é de 
371,84 kg/m3, considerando-se apenas aqueles produzidos pelos 28 comércios e serviços com 
destino semelhante (contentor individual, molok, casa do lixo e contentor do vizinho), tem-se 
que, anualmente, os estabelecimentos da zona piloto produzem 344 501 kg com destino à 
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central de valorização energética da LIPOR II. Estes resultados podem ser consultados na 
Tabela 10; 

Tabela 10 – Indicadores de produção de resíduos indiferenciados pelos comércios e serviços sedeados 
no Lidador, Município da Maia 

Produção média diária (kg/dia) Produção média anual (kg/ano) Volume médio diário de RSU (m3/dia) 
944 344 501 3 

 

 Os comércios/serviços não distinguiram as quantidades de recicláveis depositadas no ecoponto 
por fluxo, e para ter uma ideia da quantidade em peso, é necessário aplicar uma massa 
volúmica que é distinta para cada um (266,6 kg/m3 para o vidro, 55,3 kg/m3 para o plástico e 
155,8 kg/m3 para o papel). Assim, foi verificar-se em volume qual a relação percentual entre os 
resíduos recicláveis recolhidos pela CESPA Portugal, S.A. e aplicou-se a massa volúmica de 
cada um dos fluxos à quantidade média produzida pelos comércios e serviços, tendo em 
consideração as diferentes percentagens (28,2 % em volume de vidro, 40,8 % em volume de 
embalagens e 31,0 % em volume de papel/cartão). É necessário ter em atenção que esta é uma 
estimativa, pois os valores da massa volúmica variam bastante. Assim, a produção média de 25 
l/semana por produtor corresponde a 187 kg/dia de resíduos recicláveis provenientes de 
comércios/serviços e depositados nos ecopontos do Lidador, o que equivale a uma produção 
anual de 68 324 kg; 

 A restauração apresenta-se como o maior produtor de resíduos em termos volumétricos. Neste 
aspecto a escola de ensino básico apresenta um volume semelhante ao total dos comércios; 

 Houve um produtor que disse não utilizar o molok mais próximo porque produzia elevada 
quantidade de resíduos e tinha receio de impedir o seu uso por outras pessoas. Para 5 dos 11 
produtores, o facto de terem contentor individual é razão para não procederem à separação dos 
seus resíduos; 

 As sugestões deixadas pelos produtores servem para alertar as entidades competentes pela 
gestão actual, mas também para melhor definir a estrutura do sistema PAYT; nomeadamente, 
devem considerar-se a adequada capacidade e funcionalidade dos equipamentos de deposição 
colocados à disposição dos utilizadores, soluções para evitar a deposição ilegal junto destes 
equipamentos, disposição dos equipamentos de deposição com área efectiva de abrangência 
devidamente considerada, circuitos dimensionados adequadamente, e, ainda, analisar a 
viabilidade de distribuição de contentores individuais a todos os estabelecimentos. Questões 
que ultrapassam o propósito deste trabalho são o horário de funcionamento do ecocentro e a 
viabilidade de reposição dos contentores pela Câmara Municipal, após roubo. 

Em suma, muito embora não querendo incidir já sobre questões que serão aprofundadas adiante, o 
presente inquérito permitiu não só ter uma ideia das quantidades produzidas pelos principais pólos 
comerciais, mas também verificar alguns dos campos de actuação prioritários no que respeita às 
actividades económicas presentes no Lidador.  

Uma das principais conclusões a retirar é que a produção anual de resíduos indiferenciados pelos 
comércios e serviços corresponde a cerca de 26% do total produzido no Lidador; e que a recolha anual 
de resíduos recicláveis provenientes destes estabelecimentos é de cerca de 23% do total recolhido na 
zona piloto. 

Foi ainda possível distinguir os diferentes pólos comerciais inicialmente definidos, em termos das 
actuais soluções de que dispõem para deposição dos seus resíduos e da relevância da sua produção.  
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O pólo 1 (Fig. 22) caracteriza-se pela existência de um molok central, utilizado pela maior parte dos 
comércios e serviços, embora alguns possuam contentor individual; o segundo pólo localiza-se num 
edifício com compartimento do lixo onde já se processa a recolha porta a porta de recicláveis e 
indiferenciados; o terceiro pólo apenas possui contentores individuais e nele localiza-se um 
estabelecimento que tendo sido roubado o contentor está a colocar no do vizinho, solução que terá de 
ser alvo de análise aquando da definição do sistema PAYT, pois é algo que se pretende evitar. 

Em termos de quantidades produzidas, pode verificar-se que o pólo 1, que concentra a maior parte dos 
estabelecimentos (27), é o responsável pela maior parte dos resíduos produzidos; segue-se o pólo 3, e, 
depois, o pólo 2. De notar que apesar de dispersos geograficamente, os restantes comércios e serviços 
são significativos (Fig. 34).    

52%

10%

14%

24%

Polo 1 Polo 2 Polo 3 Outras localizações
 

Fig. 34 – Representatividade de cada um dos pólos comerciais (em percentagem de estabelecimentos) 

 

3.2.3.3 Equipamentos de Deposição 

Para os quantitativos apresentados anteriormente, na zona do Lidador, estão disponíveis os seguintes 
equipamentos de deposição: 

 815 Contentores individuais de 90 l com identificador electrónico; 
 17 Contentores individuais de 240 l com identificador electrónico; 
 1 Molok de 5 m3; 
 9 Ecopontos (vidro, papel, embalagens) de 3 x 2,5 m3;  
 7 Pilhões; 
 6 Compartimentos do lixo com os contentores indicados na Tabela 11, localizados na Rua 1 (1 

compartimento), Rua de Quires (1 compartimento) e Rua do Verdelho (4 compartimentos). 

Tabela 11 – Número e capacidade dos contentores existentes nos compartimentos do lixo do Lidador 

Compartimento 
Número e 

capacidade de 
contentores para 

vidro 

Número e 
capacidade de 

contentores para 
embalagens 

Número e 
capacidade de 

contentores para 
papel/cartão 

Número (*) e 
capacidade de 

contentores para 
indiferenciados 

1 1; 240 l 1; 800 l 1; 800 l 1; 800 l 
2 1; 800 l 3; 800 l 3; 800 l 1; 800 l 
3 1; 800 l 3; 800 l 3; 800 l 1; 800 l 
4 1; 140 l 1; 360 l 1; 360 l 1; 800 l 
5 1; 140 l 1; 360 l 1; 360 l 1; 800 l 
6 1; 140 l 1; 360 l 1; 360 l 1; 800 l 

(*) O número de contentores para indiferenciados presentes nos compartimentos do lixo não está confirmado. 
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Pode dizer-se que o rácio do número de habitantes por ecoponto é de 386 habitantes e que existem 
cerca de 8 ecopontos por km2.  

Na área de influência da LIPOR, para o ano de 2006, a média era de 392 habitantes por ecoponto e 
existiam cerca de 4 ecopontos por km2. O concelho da Maia apresentava para o mesmo ano uma média 
de 573 habitantes por ecoponto e 3 ecopontos por km2. [4] Por comparação com as médias verificadas 
no concelho da Maia e área de influência da Lipor, os rácios obtidos para o Lidador superam as 
expectativas. Acrescente-se ainda que o rácio de habitantes por ecoponto é inferior à meta de 500 
estabelecida pela União Europeia para 2005, indicando que no Lidador a progressão tem sido no 
sentido da melhoria. [32]  

 

3.2.3.4 Remoção e Transporte 

A recolha de resíduos indiferenciados (contentores individuais, moloks e contentores em 
compartimentos do lixo), assim como de recicláveis em compartimentos do lixo, é feita pela 
Maiambiente, EEM, enquanto que a recolha dos resíduos dos ecopontos é da competência da empresa 
CESPA Portugal, S.A., subcontratada pela primeira. 

Os resíduos indiferenciados depositados em contentores individuais de 90 e 240 l, e em contentores 
situados em compartimentos do lixo, são recolhidos através de um circuito dedicado (N11), ao longo 
de aproximadamente 38 km, durante cerca de 4,6 horas (estes dados correspondem ao percurso desde 
que a viatura sai das novas instalações da Maiambiente, EEM, até que lá regressa).  

Os resíduos indiferenciados colocados no molok existente no Lidador são recolhidos num outro 
circuito, que engloba mais 45 contentores deste género fora da zona piloto, correspondendo a uma 
duração de cerca de 1,5 h para 41 km.  

Os resíduos recicláveis em contentores em compartimentos do lixo são recolhidos num circuito que 
abrange mais 79 compartimentos, num percurso de cerca de 49 km, com duração de 6,25 h. 

A frequência de recolha de contentores individuais é trissemanal, sendo realizada às terças, quintas e 
sábados por uma viatura de caixa de recolha clássica, tipo placa, com uma capacidade de 15 m3; a 
recolha do molok faz-se com a frequência de quatro vezes por semana, às segundas e sábados de tarde 
e quarta e sextas de manhã, com uma viatura autocompactadora clássica de 20 m3 de capacidade. 

Relativamente aos resíduos recicláveis em compartimentos do lixo, a frequência de recolha é semanal 
para as embalagens e papel/cartão, sendo efectuada por uma viatura com caixa compactadora dupla, 
com compartimentação horizontal e uma capacidade total de 20 m3 (distribuídos por 40% para 
embalagens e 60% para papel/cartão). O vidro é recolhido quinzenalmente4. 

A recolha dos resíduos recicláveis em ecopontos não apresenta circuito dedicado. A recolha de vidro é 
semanal, às quintas-feiras, e a de papel e embalagens é bissemanal, às terças e sábados. 

As equipas de recolha são normalmente constituídas por três elementos (um motorista e dois 
cantoneiros), no caso da Maiambiente, EEM. 

Será ainda de referir que existem diversos serviços gratuitos de recolha porta-a-porta ao dispor do 
munícipe. Estes incluem a recolha de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico, de objectos 
volumosos (monstros) e de resíduos de jardim. A recolha realiza-se após ter sido solicitada pelo 

                                                 
4 Não se obteve informações sobre o tipo e capacidade da viatura que procede à recolha do vidro em 
compartimentos do lixo. 
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cidadão via telefone ou por Internet à Maiambiente, EEM. Existe ainda o serviço de recolha selectiva 
nas indústrias e comércios locais, mas que, actualmente, apenas serve zonas industriais, embora seja 
desejo da entidade gestora estendê-lo aos comércios de todo o Município. [32] 

É de assinalar ainda que os munícipes podem usufruir dos programas Terra-a-Terra e Horta-à-Porta, 
da LIPOR, cujo objectivo, entre outros, é permitir a compostagem caseira aos residentes na área de 
influência desta entidade; o primeiro nas próprias residências, e o segundo, em talhões de terrenos 
disponibilizados pela LIPOR e Juntas de Freguesia e Municípios competentes. 

 

3.2.3.5 Destino 

Tal como já foi referido anteriormente, pertencendo o Lidador ao Município da Maia, o destino dos 
resíduos produzidos na zona piloto não é distinto do dos restantes com origem na área de influência da 
LIPOR.  

Os resíduos indiferenciados seguem para a central de valorização energética da LIPOR II, ao passo 
que os recicláveis vão para a central de triagem da LIPOR I, sendo depois encaminhados para 
reciclagem. 

Os resíduos verdes recolhidos pela Câmara vão para a central de compostagem, também na LIPOR I, e 
os restantes, provenientes de circuitos especiais de recolha da Maiambiente, EEM, têm como destino a 
plataforma de triagem. 

Na Fig. 35 é possível acompanhar o percurso descrito. Para este esquema não foram considerados os 
subprodutos.  

RSU

Lidador
RSU

Lidador

INDIFERENCIADOS

Valorização Energética Triagem Compostagem

RECICLÁVEIS VERDES

Ecopontos + Circuitos Especiais

Energia Reciclagem Composto
 

Fig. 35 – Destino dos resíduos sólidos urbanos produzidos no Lidador 

 

3.3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA PAYT A IMPLEMENTAR NO LIDADOR 

A implementação do sistema PAYT na zona piloto do Lidador é um procedimento que surge no seio 
de um sistema de gestão já maduro que influencia a definição da sua estrutura, mas não a deve limitar.  

Os pressupostos de que se partiu, que tiveram de ser incluídos no desenho do sistema, no sentido de 
minimizar custos, respeitar as directrizes preconizadas para a gestão de resíduos produzidos no 
Município e ultrapassar dificuldades técnicas, foram os seguintes: 

 O Município da Maia distribuiu contentores individuais no Lidador, como parte integrante de 
um projecto que pretende alargar a contentorização a todo o concelho; 
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 Os contentores distribuídos estão equipados com identificador electrónico (possibilita o 
reconhecimento do produtor); 

 O sistema de pesagem dos contentores aquando da recolha, que possibilitaria optar pelo 
sistema PAYT baseado na pesagem dos resíduos, de acordo com a empresa Soma – Sociedade 
de Montagem de Automóveis, S.A., apresenta equipamentos a instalar nas viaturas que se têm 
revelado imprecisos. Para além disso, é um sistema muito dispendioso, que requer uma cuidada 
manutenção e tem de ser sujeito a calibrações periódicas; 

 A recolha selectiva porta-a-porta é outro projecto que se pretende estender a toda a área do 
município. 

No sentido de atender a estas directrizes, o sistema PAYT que se apresenta de seguida, baseia-se na 
medição dos resíduos através do seu volume.  

A proposta apresentada pretende ser uma base de partida que integra as resoluções técnicas 
consideradas ideais à situação, mas que aquando do estabelecimento da estrutura tarifária poderão ser 
adaptadas no sentido de não a tornar demasiado elevada. 

A primeira resolução a ser tomada neste âmbito é a de qual a forma de identificação do produtor e de 
como se quantificarão os RSU produzidos, em três situações consideradas primordiais: habitações 
unifamiliares (moradias), habitações plurifamiliares (prédios e habitações bifamiliares) e 
comércios/serviços. A análise seguinte será dividida por tipo de resíduos.  

 

3.3.1 RESÍDUOS INDIFERENCIADOS 

3.3.1.1 Habitações Unifamiliares 

Devido à prévia distribuição de contentores individuais com identificadores electrónicos, a 
individualização do produtor está a priori definida e já em funcionamento, baseando-se num chip 
instalado nos contentores que os associam à residência a que pertencem. 

A quantificação dos resíduos, devido à inviabilidade do sistema de pesagem, tal como referido 
anteriormente, coloca esta possibilidade de parte e aponta para uma solução baseada na medição do 
volume de resíduos produzidos, assumindo que é igual ao volume do contentor disponível.           

Nesta opção, os residentes serão cobrados pelo número de vezes que colocarão o seu contentor para 
recolha. Caso sejam colocados cheios, o volume pelo qual os cidadãos terão de pagar será 
efectivamente utilizado por eles.  

Uma segunda opção seria a das equipas de recolha possuírem equipamentos de ultra-sons, que 
mediriam o nível de enchimento. No entanto, para além dos possíveis erros associados, devido ao 
facto de poder não existir compressão prévia dos resíduos, bem como dos elevados custos de 
investimento, esta escolha afasta os cidadãos da possibilidade de intervirem no sistema, impedindo-os 
de uma certa forma de controlo da factura que estão a pagar, pelo que a viabilidade técnica desta opção 
não foi estudada. 

A solução proposta terá de ser acompanhada de duas medidas extremamente importantes: (i) tem de 
existir garantia na uniformidade dos contentores distribuídos de 90 e 240 l e na presença do 
identificador electrónico. De facto, ainda existem residências sem contentor na zona do Lidador, em 
especial perto de Vila do Conde (Rua Izequiel Silva Guimarães e Rua de Vila Moreira de Cónegos, 
por exemplo); (ii) a recolha de contentores só deve ser efectuada se estes permitirem o seu fecho, para 
que o volume recolhido não seja superior ao disponível, que é efectivamente cobrado. Estas medidas 
pretendem evitar situações como as que se vêem na Fig. 36. 
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Fig. 36 – Sacos e contentor não normalizado colocados para recolha na zona do Lidador, em Abril 2009 

 

A sensibilização da população e adequada explicação do procedimento de medição dos resíduos é uma 
acção essencial, pois, actualmente, na zona piloto, existem pessoas, que, mesmo possuindo cada uma o 
seu contentor, partilham um só, por viverem em casas pequenas geminadas e não terem necessidade de 
colocar mais que um para recolha. Nestas situações terá de se estar alerta para a possível necessidade 
de substituição de contentores por outros com fechadura, pelo facto de existir a possibilidade de em 
alguns casos serem guardados vários de diferentes vizinhos no mesmo espaço, podendo ocorrer 
situações de deposição em contentores indevidos. 

Pensa-se que a promoção da colocação dos contentores cheios para recolha, convenientemente 
fechados, assim como a devida definição e informação dos horários de recolha, são condições 
impeditivas da utilização do contentor de outrem.  

 

3.3.1.2 Habitações Plurifamiliares 

A presença de habitações plurifamiliares, em especial prédios, conduz à possibilidade de anonimato, 
influenciando o controlo social, e, consequentemente, o comportamento dos residentes face à 
deposição de resíduos.  

Neste caso, o espaço surge como a principal limitação, inviabilizando a distribuição de um contentor 
individual para cada família e a extensão do sistema definido anteriormente. A forma mais eficaz de 
actuar será através da identificação do utilizador, ao contrário do previsto para as habitações 
unifamiliares, cuja identificação do produtor é feita através do respectivo contentor. 

Assim, deverá prever-se a disposição de contentores para múltiplos utilizadores cujo acesso se faça 
por cartão electrónico. Este funcionará como chave de acesso e registará o número de vezes que se 
acede ao recipiente de deposição, o qual possui uma porta basculante que permite apenas a introdução 
de um volume determinado de RSU. Este volume não deve ser muito elevado, para que os residentes 
não tenham de armazenar durante muito tempo os resíduos em casa, até poderem perfazer o volume 
pelo qual irão ser cobrados.  

Como forma de cobrança, pensa-se ser importante manter a quantificação pelo número de vezes que se 
acede ao contentor, a fim de permitir que o sistema tenha suficiente homogeneidade e possa ser 
facilmente compreendido por todos os cidadãos envolvidos. Para além disso, é um sistema que obriga 
as pessoas a utilizarem o serviço com eficiência, separando o mais possível, e cujo controlo fica 
relativamente barato, quando comparado com sistemas de contentores com pesagem. 
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Prédios cuja construção é nova, sofreu reconstrução ou ampliação, de acordo com o Regulamento de 
Resíduos Sólidos do Concelho da Maia, desde a sua entrada em vigor (2001), têm de possuir um 
compartimento destinado a este efeito, sendo que a questão do local onde se deverão instalar os 
contentores está à partida, resolvida.  

Procuraram-se empresas que comercializassem os contentores descritos, passíveis de ser mantidos em 
compartimentos fechados, concluindo-se que esta não é uma tarefa fácil, visto a maioria se destinar a 
locais públicos abertos. No entanto, encontrou-se uma empresa alemã, EMZ – Hanauer [34], que os 
fabrica e em que o acesso ao tambor do contentor (disponível entre 5 e 15 l) é feito através de uma 
smart key, que, para além de chave, é fonte de energia de abertura do sistema (Fig. 37).  

  
Fig. 37 – Contentor da EMZ – Hanauer (à esq.) com acesso por smart key (à dir.). Fonte: [20] [34] 

 

A empresa foi contactada no sentido de perceber exactamente como funciona o sistema, mas não se 
obteve resposta até à data de escrita deste trabalho.  

Pequenos condomínios fechados, como é o caso de um situado na Rua António Costa e Silva, 
poderiam optar por possuir contentores individuais ou contentor comum, desde que tenham espaço 
para a primeira solução. No entanto, o contentor comum apresenta-se como a opção mais adequada em 
termos de estrutura do sistema PAYT, porque a identificação está no utilizador e não no contentor, 
sendo um procedimento mais justo pelo facto de que a pessoa só o utiliza quando tem efectiva 
necessidade; caso já tenham sido ali distribuídos contentores individuais, esta necessidade de opção 
não se coloca. 

Para as habitações bifamiliares, onde foi distribuído apenas um contentor para duas famílias, ter-se-á 
de efectuar um levantamento que permita avaliar se têm possibilidade de receber um segundo 
contentor. Caso contrário, estas zonas terão de ser abrangidas por um contentor público para 
indiferenciados. A opção pelos contentores individuais seria mais adequada nesta situação porque se 
pretende diminuir ao máximo o número de equipamentos existentes na via pública, devido à deposição 
ilegal associada. 

De acordo com a base de dados da Maiambiente, EEM, terão de ser distribuídos cerca de 59 
contentores de 90 l a habitações bifamiliares, onde já foi distribuído o primeiro contentor (Rua 5, Rua 
1, Rua 8, Rua D da Urbanização da Bouça Grande, Rua B da Urbanização da Bouça Grande, Rua A da 
Urbanização da Bouça Grande, Rua E da Urbanização da Bouça Grande, Rua Direita de Quires, Rua 
do Castanhal, Rua António Costa e Silva). 

Na Rua 6, onde actualmente está instalado o molok, existem prédios sem compartimentos do lixo, pelo 
que a solução para esses casos passa pela sua substituição por um contentor com acesso por cartão 
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electrónico. A manutenção da sua localização no local exacto onde actualmente se encontra o molok, 
deverá ser estudada no sentido de garantir uma adequada área de abrangência.  

A fim de conhecer melhor esta solução, foi consultada a empresa VConsyst – Gestão de Resíduos, 
Lda. De acordo com esta empresa, estes contentores estão disponíveis para colocação em locais 
públicos e o tambor de acesso pode ser de 60 ou 100 l, sendo que como pretende dar resposta a fogos 
familiares, dever-se-ia optar pelo volume menor. As capacidades podem ser de 3 ou 5 m3 (Fig. 38). 

  
Fig. 38 – Contentor da VConsyst – Gestão de Resíduos, Lda. com acesso por cartão electrónico. Fonte: 

[35] 

 

3.3.1.3 Comércios/Serviços 

Tal como foi possível verificar pelo inquérito realizado aos comércios e serviços, a tipologia de 
resíduos produzidos não difere significativamente da dos resíduos domésticos. Assim, esta situação 
não deverá ser razão para complicar o sistema a implementar, pelo que não se devem distanciar as 
opções para estes casos das referidas anteriormente.  

De acordo com a tipologia de localização referida previamente, ter-se-ão as seguintes soluções: 

 Comércios e serviços dispersos geograficamente: pelo facto de funcionarem em moradias 
devem ser cobrados pelo número de vezes que colocam o seu contentor individual para 
recolha. Tal como foi aferido, existe pelo menos um (empresa de publicidade) cujo contentor 
foi roubado, e, como tal, deverá ser reposto. Os contentores poderão ser de 90, 240 ou 800 l; 

 Pólo 1: Dever-se-á homogeneizar a zona no que respeita à distribuição dos contentores 
individuais, passando também a ser cobrados pelo número de vezes que colocam o contentor 
para recolha. Os comércios e serviços instalados em prédios, pela proximidade ao local onde se 
instalará o contentor público com acesso por cartão electrónico, deverão possuir chave de 
acesso (Rua 6, Nº 100). Poderão existir outros que, possuindo contentor individual, possam 
usufruir do contentor público, caso considerem mais adequado. Nestes casos terão de se 
sujeitar ao volume da porta de acesso disponível (adequado a habitações em altura). Nos 
comércios e serviços localizados no prédio, que são efectivamente aqueles que terão de utilizar 
o contentor público, não parece haver inconveniente, pois não são produtores de grandes 
quantidades de resíduos, tal como foi possível avaliar pelos inquéritos efectuados; 

 Pólo 2: Pelo facto de existir compartimento do lixo, a deposição dos resíduos será efectuada em 
contentores com acesso por smart key. Nesta situação surge a questão do volume da porta de 
acesso ao contentor, pois este será utilizado simultaneamente por um produtor de elevadas 
quantidades (café-restaurante), assim como por comércios e serviços que produzem poucos 
resíduos, bem como por moradores do prédio. Assim, para este café-restaurante, dever-se-á 
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disponibilizar um contentor individual, que poderá ser colocado, caso haja espaço disponível, 
no compartimento do lixo (terá de ter tampa com fechadura), ou, caso contrário, nas próprias 
instalações. A sua capacidade poderá ser de 240 l se a frequência de recolha se mantiver 
trissemanal;  

 Pólo 3: Viabiliza que se efectue a cobrança com base no número de vezes que se coloca o 
contentor para recolha, dado que já os possuem (teria de ser reposto o contentor individual que 
foi roubado no ginásio ali existente). No entanto, em alguns casos estes permanecem na rua, 
pelo que surgem duas hipóteses: substituir aqueles por outros com tampa com fechadura ou 
disponibilizar um contentor comum na via pública. Embora se pretenda reduzir ao máximo o 
número de equipamentos na via pública, como forma de combater a deposição ilegal, esta 
situação poderá ser inevitável, uma vez que poderão não ter espaço para albergar todos os 
recipientes que deverão estar disponíveis para as diferentes fracções que se devem separar.  

 

Na Tabela 12 apresenta-se uma sistematização das soluções apresentadas até aqui para a deposição de 
resíduos indiferenciados. 

Tabela 12 – Soluções técnicas para deposição de resíduos indiferenciados no Lidador 

Habitações Unifamiliares Habitações Plurifamiliares Comércios/Serviços 

Contentores de capacidade 
uniformizada (90 ou 240 l) com 
identificador electrónico. 

 

OPÇÃO: possibilidade de requisitar 
contentores de tampa com fechadura, 
apenas quando vários contentores 
partilham o mesmo local de 
armazenamento 

Um contentor com acesso por chave 
electrónica na via pública, Rua 6 – 
volume do tambor de 60 l; 

7 Contentores com acesso por smart 
key nos compartimentos do lixo e no 
condomínio da Rua António Costa e 
Silva – volume do tambor de 15 l. 

 

NOTA: Assumindo que todas as 
habitações bifamiliares têm lugar para 
um segundo contentor de 90 l, implica a 
distribuição de cerca de 59 contentores 
com identificador electrónico. 

Dispersos: contentores de capacidade 
uniformizada (90, 240 ou 800 l) com 
identificador electrónico; 

Pólo 1: Para o prédio da Rua 6, Nº 100, 
contentor com acesso por chave 
electrónica na via pública; para 
restantes com espaço: contentores 
individuais (90, 240 ou 800 l); 

Pólo 2: Contentor com acesso por smart 
key no compartimento do lixo; Café-
restaurante, contentor individual com 
tampa com fechadura caso seja 
colocado no compartimento 
(capacidade de 240 l se a frequência de 
recolha se mantiver trissemanal); 

Pólo 3: Contentores individuais na rua 
com tampa com fechadura (90, 240 ou 
800 l) ou contentor com acesso por 
chave electrónica na via pública. 

 

3.3.2 RESÍDUOS RECICLÁVEIS 

Sendo um dos objectivos do sistema PAYT promover a reciclagem, é necessário criar as condições 
adequadas para que os cidadãos tenham alternativas para os seus resíduos separáveis, diminuindo o 
valor da factura a pagar. 

O facto da deposição ilegal já existir no Lidador, maioritariamente junto dos ecopontos (Fig. 39), pode 
fazer com que o sistema PAYT incremente esta tendência, bem como diminua a qualidade dos 
recicláveis. Por isso, os contentores actuais destinados à deposição de resíduos recicláveis devem ser 
retirados do local. 
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Fig. 39 – Deposição ilegal junto a ecopontos localizados no Lidador, Abril 2009 

 

Neste sentido, dando resposta à vontade do Município de estender a recolha selectiva porta-a-porta a 
todo o concelho, esta deve acompanhar e complementar a implementação do PAYT, embora já 
aconteça nos compartimentos do lixo. Apresenta ainda as vantagens de ser já por si uma forma de 
incrementar a separação de resíduos e de compensar os munícipes pela adesão ao sistema. 

Desta forma pretende-se distanciar os utilizadores do serviço do carácter meramente económico do 
sistema, incutindo-lhe, de forma visível, a vertente ambiental e criando alternativas para reduzir a 
factura a pagar: “ O cidadão entende/aceita mais facilmente um agravamento tarifário quando sabe que 
as verbas são bem aplicadas e vê o retorno dessa aplicação numa qualidade ambiental acrescida.” [8] 

A disponibilização deste serviço é factor determinante no sucesso da implementação do sistema 
PAYT, não só pelas razões já apresentadas, mas também porque é um instrumento de monitorização 
muito importante para acompanhamento da evolução do projecto por parte da entidade gestora. 

Por isso parece necessário existir um circuito dedicado à zona do Lidador. Podem fazer-se críticas a 
esta proposta, mas é necessário pensar que um projecto desta natureza, inovador, que deposita forte 
crédito no civismo dos residentes abrangidos pelo sistema, algo que não é passível de previsão, 
também tem de ter indicadores que permitam à entidade gestora seguir o progresso da sua aplicação. 

 

3.3.2.1 Habitações Unifamiliares 

A recolha porta-a-porta na zona piloto deverá ser implementada tal como já foi feito para outras zonas 
do município, com a distribuição de cestos de 40 l para embalagens e papel.  

Há algum tempo atrás, a Maiambiente, EEM, experimentou a recolha de vidro em conjunto com as 
embalagens, dispensando a existência de um segundo circuito. Porém, tal apresentou inconvenientes 
na triagem, relacionadas com a qualidade dos recicláveis. 

Por isso, a solução preconizada para o vidro passa também pela recolha porta-a-porta, com a 
distribuição de um terceiro cesto de 40 l. 

Caso os produtores considerem ser insuficiente, poderão requisitar um segundo cesto para cada 
fracção. Apenas se esta situação for recorrente, se deverá pensar na aquisição de cestos maiores. 
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3.3.2.2 Habitações Plurifamiliares 

Em relação às habitações plurifamiliares, existe um grande obstáculo relacionado com a logística de 
recolha porta-a-porta, mais especificamente fogo-a-fogo. De facto, a solução preconizada para 
habitações unifamiliares não se adequa a este caso, pelo que se terá de recorrer a ecopontos comuns a 
múltiplos utilizadores, incorrendo, no entanto, na possibilidade da qualidade de recicláveis diminuir, 
pelo facto das pessoas depositarem materiais inadequados a fim de pagarem menos pelos 
indiferenciados.  

Estes equipamentos deveriam, à semelhança dos contentores para resíduos indiferenciados, ser 
acedidos por chave electrónica, restringindo o número de utilizadores e permitindo um maior controlo 
nas deposições efectuadas. As pessoas não seriam cobradas por aceder a estes, mas o controlo serviria 
de inibidor à contaminação destas fracções com outros resíduos. 

Assim, junto ao contentor de indiferenciados colocado na via pública, previsto anteriormente, dever-
se-á implementar mais três para cada fracção. O tambor de acesso poderá ser maior do que o escolhido 
para os resíduos indiferenciados (100 l) e a capacidade poderá ser de 3 000 l ou 5 000 l. 

Para os compartimentos do lixo, no sentido de minimizar custos de implementação, e também porque 
não se encontraram no mercado contentores com acesso electrónico com capacidade inferior a 800 l, 
poder-se-ão manter os contentores já existentes, pensando, no entanto, na possibilidade de substituir as 
tampas por outras que condicionam o acesso e que podem ser adquiridas através da empresa Contenur, 
como é possível ver pelos exemplos na Fig. 40. 

   
Fig. 40 – Bocas para embalagens (à esq.) e para papel (à dir). Fonte: [38] 

 

As habitações bifamiliares, assim como o condomínio fechado da Rua António Costa e Silva, deverão 
preferencialmente ser tratados como as unifamiliares, pois permite a identificação do produtor e um 
maior controlo sobre a qualidade dos recicláveis. 

Em suma, será necessário adquirir contentores de 40 l para as habitações bifamiliares, três de 3 000 ou 
5 000 l e tambor de 100 l com acesso por cartão electrónico, para as fracções de vidro, embalagens e 
papel/cartão, e, ainda, substituir os contentores existentes nos seis compartimentos do lixo por outros 
de igual capacidade mas com bocas adequadas a cada fluxo, excepto quando são de 800 l (neste caso 
ou se mantêm, correndo o risco de contaminações, ou preferencialmente são substituídos por outros 
com acesso por smart key). 

 

3.3.2.3 Comércios e Serviços 

Actualmente, nos locais da Maia em que está implementada a recolha porta-a-porta de resíduos 
recicláveis para comércios/serviços, esta é feita em sacos, devido ao espaço disponível nos 
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estabelecimentos para proceder à separação. No entanto, esta solução torna a recolha morosa e não é a 
mais apropriada para vidro. Assim, a solução preconizada é uma combinação das propostas 
apresentadas anteriormente para habitações uni e plurifamiliares. 

Deste modo sugere-se o seguinte: 

 Comércios e serviços dispersos geograficamente: para produtores de pequenas quantidades, a 
solução é comum às habitações unifamiliares, tendo de se distribuir cestos de 40 l; para 
produtores de elevadas quantidades, deve ocorrer distribuição de contentores de 140, 240, 360 
ou 800 l para cada fracção ou para aquelas que forem consideradas necessárias (de acordo com 
o levantamento efectuado, pensa-se que haverá pelo menos um jardim de infância, um 
restaurante e uma empresa de publicidade nesta última situação).    

 Pólo 1: para produtores de pequenas quantidades, considera-se uma solução comum às 
habitações unifamiliares; para produtores de elevadas quantidades, caso não tenham espaço 
para ter contentores para cada fracção, deverão usufruir do ecoponto colocado na via pública 
para múltiplos utilizadores. O mesmo acontece para aqueles que se localizam em prédios, 
produtores ou não de elevadas quantidades; 

 Pólo 2: para pequenos produtores, o ideal seria uma solução semelhante a habitações 
unifamiliares; no entanto, como possuem compartimento do lixo, a deposição nos contentores 
aí disponíveis é uma solução mais eficiente; o grande produtor existente neste local deverá 
poder usufruir desta solução; 

 Pólo 3: para pequenos produtores, distribuir-se-ão cestos, à semelhança das habitações 
unifamiliares; porém, para aqueles que produzam quantidades significativas de resíduos e 
tenham espaço, devem distribuir-se contentores de 140, 240, 360 ou 800 l. Caso contrário, a 
solução passa por um ecoponto colocado na via pública para múltiplos utilizadores. 

 

Na Tabela 13 apresenta-se uma sistematização das soluções apresentadas até aqui para a deposição de 
resíduos recicláveis, designadamente, vidro, embalagens e papel/cartão. 

Tabela 13 – Soluções técnicas para deposição de resíduos recicláveis no Lidador 

Habitações Unifamiliares Habitações Plurifamiliares Comércios/Serviços 

Cestos de 40 l para cada fluxo (vidro, 
embalagens e papel/cartão) 

 

OPÇÃO: possibilidade de requisitar 
segundo cesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Três contentores de 3 000 ou 5 000 l 
com acesso por chave electrónica na 
via pública, Rua 6 – volume do tambor 
de 100 l; 

Substituição dos contentores para 
papel, embalagens e vidro com 
capacidade inferior a 800 l nos 
compartimentos do lixo por outros com 
boca específica; os contentores de 800 l 
deverão preferencialmente ser 
substituídos por outros com acesso por 
smart key. 

 

NOTA: As habitações bifamiliares e 
condomínio da Rua António Costa e 
Silva deverão ser tratados da mesma 
forma que as unifamiliares. 

Dispersos: cestos de 40 l ou 
contentores de 140, 240, 360 ou 800 l, 
dependendo da quantidade produzida; 

Pólo 1: Cestos de 40 l ou contentores 
de 140, 240, 360 ou 800 l, dependendo 
das quantidades produzidas; Para o 
prédio da Rua 6, Nº 100 e para aqueles 
sem espaço, contentores com acesso 
por chave electrónica na via pública 
para cada fluxo; 

Pólo 2: Solução idêntica às habitações 
plurifamiliares com compartimento do 
lixo; 

Pólo 3: Cestos de 40 l para pequenos 
produtores; para aqueles que produzem 
elevadas quantidades e não têm espaço 
para contentores, receptáculos com 
acesso por chave electrónica na via 
pública para cada fluxo. 
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3.3.3 RESÍDUOS ORGÂNICOS 

Tal como se pode constatar pela caracterização de resíduos indiferenciados produzidos no Lidador, a 
sua fracção mais significativa corresponde aos resíduos orgânicos (alimentares e de jardim). Em 
especial para estes é importante oferecer aos seus produtores soluções para os desviarem do circuito de 
indiferenciados. 

A primeira hipótese considerada para destino destes resíduos foi a compostagem caseira, através da 
disseminação do Projecto Terra-a-Terra da LIPOR, essencialmente pelo facto de contribuir para a 
cessação dos custos de recolha. 

Contudo, apesar dos resíduos verdes serem quantitativamente significativos, nem todas as habitações 
os produzem em quantidade suficiente que viabilize esta hipótese, já sem mencionar os casos de 
habitações plurifamiliares e dos comércios/serviços. Ou seja, a recolha porta-a-porta seria inevitável 
nalguns casos e os custos incrementados pelo facto de se dirigir a população dispersa.  

No sentido de oferecer outra alternativa às pessoas que não podem fazer compostagem caseira, pode 
sugerir-se a compostagem comunitária. Isto é, pode muito bem existir um compostor para alguns 
grupos de pessoas que não possuam espaço para a realizar individualmente. Porém, esta solução 
levanta questões sobre a responsabilidade de gestão do compostor, necessita de grande interactividade 
entre indivíduos e depende da disponibilidade das pessoas para aderirem ao projecto. 

Associado a estas questões existe ainda o desconhecimento da população em relação a esta solução5. 
A compostagem caseira tem ainda a desvantagem, em relação à recolha porta-a-porta, de não permitir 
o desvio de restos de carne e peixe que não são aconselháveis para colocar no compostor. Deste modo, 
não permite diminuir a frequência de recolha de resíduos indiferenciados.  

Assim, a recolha selectiva porta-a-porta apresenta-se como a solução prioritária, caso se queira 
implementar o projecto de imediato. No entanto, dada a espera por uma conjuntura económica mais 
adequada para desenvolvimento do sistema PAYT, poder-se-á previamente, criar um programa que 
promova a compostagem caseira no Lidador, permitindo verificar se é suficiente, funciona 
adequadamente, quais as necessidades que terão se ser colmatadas com recolha porta-a-porta e como 
se poderão conjugar estas duas soluções no sentido da minimização de custos.  

Neste contexto, os custos podem diminuir significativamente, visto o programa Terra-a-Terra ter 
condições para fornecer gratuitamente os compostores aos cidadãos.  

Em termos de distribuição de equipamento, nos casos em que se realizar recolha porta-a-porta, a 
solução é semelhante à dos restantes fluxos recicláveis. Apenas tem de se ter em consideração que, 
para este tipo de resíduos, os contentores a distribuir terão de ter tampa e serão mais pequenos.  

A questão do tamanho prende-se com o facto de que, devido à putrescibilidade dos resíduos, a recolha, 
mais do que em qualquer outro caso, tem de ser assídua e recorrente; o tempo que estes resíduos 
demoram a entrar em decomposição é o factor limitante para definição da sua frequência. A melhor 
altura para recolher os resíduos orgânicos é ao final da tarde, por causa dos odores. A recolha de 

                                                 
5 De acordo com um trabalho realizado concomitantemente com este, sobre a estrutura socioeconómica do 
Lidador, no sentido de apoiar a implementação de um sistema PAYT nesta zona, 48% da população não conhece 
o processo de compostagem caseira, e das restantes que afirmam conhecer, 12% fazem-na, 27% afirmam não 
necessitar, 6% afirma ser um processo muito difícil e trabalhoso, por isso não o fazem, e apenas 7% até estavam 
pré-dispostos a iniciar a compostagem mas não têm compostor. [33] 
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indiferenciados deverá ser a mais espaçada possível, no sentido de obrigar as pessoas a separar os seus 
resíduos orgânicos. 

Outra questão primordial na implementação da recolha porta-a-porta de orgânicos é que terá de ser 
acompanhada da distribuição de sacos biodegradáveis que podem ser disponibilizados nos comércios 
locais e/ou deixados pelas equipas de recolha nos compartimentos do lixo.  

De acordo com [36], a distribuição de sacos transparentes de plástico biodegradável/compostável 
minimiza o número de vezes que se tem de limpar os contentores maiores, evitando as escorrências e 
permitindo um melhor controlo dos resíduos que se recolhem. Os sacos biodegradáveis adequam-se 
totalmente a esta situação, porque evitam que as pessoas recorram a sacos de plástico para transportar 
os seus resíduos até aos contentores comuns, e, simultaneamente, minimizam os odores dentro dos 
compartimentos. 

 

3.3.3.1 Habitações Unifamiliares 

A compostagem caseira apenas surge como solução para moradias com jardim que tenham aderido ao 
programa que se deverá implementar previamente ao sistema PAYT.  

Para habitações unifamiliares, em que esta não seja viável, ou as pessoas não tenham aderido a um 
programa prévio, poder-se-ão disponibilizar contentores de baixa capacidade (10 l), que serão 
apresentados a recolha, de forma a minimizar a presença de contaminantes e ser de fácil adaptação 
para qualquer cozinha.  

À partida, terão de ser distribuídos gratuitamente sacos biodegradáveis para que as pessoas utilizem 
nos seus contentores.  

 

3.3.3.2 Habitações Plurifamiliares 

Em habitações plurifamiliares também serão distribuídos sacos transparentes biodegradáveis, que após 
cheios devem ser depositados em contentores maiores nos compartimentos de resíduos. Para viabilizar 
esta situação é necessário averiguar se estes possuem um espaço adequado a receber mais 1 contentor.  

A capacidade destes contentores não deve ser muito elevada para obrigar à redução do tempo de 
recolha, e permitir uma inspecção rápida e visual do material entregue. 

Existirá ainda um colocado na via pública com acesso por cartão electrónico ou smart key (Rua 6) para 
os residentes em prédios sem compartimento do lixo, que também deverão ter acesso a sacos 
biodegradáveis.  

As habitações bifamiliares e o condomínio fechado da Rua António Costa e Silva devem 
preferencialmente ser tratados como as habitações unifamiliares, pois assim há identificação do 
produtor e um maior controlo sobre a qualidade dos orgânicos. 

 

3.3.3.3 Comércios/Serviços 

Para comércios/serviços produtores de resíduos alimentares, a deposição deve ser feita em contentor 
individual com capacidade que depende das quantidades produzidas, no contentor colocado na via 
pública ou no respectivo compartimento do lixo.  
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No caso dos resíduos de jardim, o processo mais conveniente de recolha compreende a distribuição de 
contentores ou sacos que permitam às pessoas armazenar certa quantidade de resíduos em casa, que 
serão recolhidos após contacto do produtor com a entidade gestora, quando for atingido um volume 
pré-determinado, dando continuidade ao sistema actualmente vigente6.  

A recolha separada de resíduos de jardim e alimentares, justifica-se pelo facto dos primeiros 
apresentarem putrescibilidade mais baixa (não libertam odores nem atraem animais), variações 
sazonais e uma taxa de produção que varia em termos do espaço disponível. Estes podem até ser 
recolhidos por viaturas não compactadoras, reduzindo custos. [36]  

Caso se verifique que a requisição deste serviço aumenta muito em determinadas alturas do ano, para 
essas poderá estabelecer-se recolhas específicas. A promoção da compostagem caseira, como sistema 
complementar, pode ajudar na diminuição da frequência das recolhas. 

 

Na Tabela 14 apresenta-se uma sistematização das soluções apresentadas até aqui para a deposição de 
resíduos orgânicos. 

Tabela 14 – Soluções técnicas para deposição de resíduos orgânicos no Lidador 

Resíduos Habitações Unifamiliares Habitações Plurifamiliares Comércios/Serviços 

Orgânicos 

(Alimentares) 

Contentores de 10 l e sacos 
biodegradáveis 

e/ou 

Compostagem caseira 
(implementação previamente 
ao sistema PAYT) 

 

Um contentor com acesso 
por chave electrónica ou 
smart key na via pública 
(Rua 6); 

Contentores para 
compartimentos do lixo 

 

NOTA 1: Todos os 
utilizadores deverão possuir 
sacos biodegradáveis. 

 

NOTA 2: As habitações 
bifamiliares deverão ser 
tratadas da mesma forma 
que as unifamiliares. 

Dispersos: contentores de 10 
l ou capacidade superior, 
dependendo da quantidade 
produzida; 

Pólo 1: Contentores de 10 l 
ou capacidade superior, 
dependendo da quantidade 
produzida; Para o prédio da 
Rua 6, Nº 100 e para aqueles 
sem espaço, contentor com 
acesso por chave electrónica 
ou smart key na via pública; 

Pólo 2: Contentor no 
compartimento do lixo; 

Pólo 3: Contentores de 10 l 
para pequenos produtores; 
para aqueles que produzem 
elevadas quantidades e não 
têm espaço para contentores 
de capacidade superior, 
contentor com acesso por 
chave electrónica ou smart 
key na via pública. 

Orgânicos 

(Verdes) 

Serviço de recolha porta-a-porta quando requisitado pelo produtor após atingir determinado 
volume; podem ser definidas recolhas periódicas para alturas do ano em que se verifique 
maior solicitação. 

 

                                                 
6 De acordo com um trabalho realizado concomitantemente com este, sobre a estrutura socioeconómica do 
Lidador, no sentido de apoiar a implementação de um sistema PAYT nesta zona, embora este serviço já esteja 
disponível, apenas 31 % dos cidadãos utilizam-no. Isto poderá significar que o procedimento de recolha não é 
actualmente suficientemente eficiente para a implementação do sistema PAYT, pelo que este serviço deverá ser 
alvo de publicidade para que chegue a toda a população o seu funcionamento. [33] 
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3.3.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

No sentido de completar o sistema PAYT que se tem vindo a definir até aqui, é importante referir que 
serviços complementares de apoio que já existem continuarão a vigorar, designadamente, recolha de 
resíduos de equipamento eléctrico e electrónico e de objectos volumosos (monstros). 

Os restantes resíduos que não foram aqui mencionados especificamente terão de ter o devido 
encaminhamento pelos produtores, que devem ter conhecimento dos locais de deposição. Incluem-se 
aqui as pilhas, baterias, tinteiros, óleos usados, têxteis e outros.  

Nalguns casos, o ecocentro será o local preferencial; noutros, como por exemplo as pilhas, poder-se-á 
distribuir recipientes para recolha pelos comércios e serviços locais, situação que já se verifica na 
papelaria/bazar na Rua 6.  

Todas estas alternativas devem ser regularmente lembradas aos cidadãos, e devem existir locais de 
informação, para que não ocorram situações de reclamação por desconhecimento de soluções de 
destino. 

A limpeza e higiene urbana constitui uma área que com este projecto ganha especial relevo, porque é 
necessário que as equipas de rua alertem a entidade gestora, no caso de se começar a verificar 
depósitos de indiferenciados nas papeleiras, por exemplo. 

Para além disso, se não for descurada, mas, pelo contrário, mais rigorosa no desempenho, as pessoas 
verão nisso compensações pela adesão ao sistema PAYT.  

Ainda neste enquadramento dos serviços complementares, é importante referir que podem existir 
casos de pessoas com necessidades especiais, nomeadamente idosos e portadores de deficiências, para 
os quais as exigências dos serviços prestados não se adequam. Podem incluir-se nesta situação a 
existência de dificuldades em perceber o sistema de acesso aos contentores por cartão electrónico ou 
em colocar os contentores para recolha. A entidade gestora poderá disponibilizar um número verde 
que possibilite a estes cidadãos exporem as suas questões e estar disponível para analisar caso a caso 
na procura de soluções. 

 

3.3.5 ASPECTOS RELEVANTES 

A implementação de um sistema PAYT é um procedimento com inúmeros contornos e questões 
paralelas bastante relevantes, isto é, situações que decorrem da sua introdução, ou lhe são inerentes, e 
que podem comprometer o sucesso do projecto.  

Um dos aspectos evidentes é a compactação que compete para a desvirtuação deste sistema, pois 
embora apresente vantagens em termos da diminuição de custos de transporte por unidade de peso, 
não contribui para a equidade e igualdade entre cidadãos. No entanto, será facilmente combatida caso 
seja detectada pelas equipas de recolha, que devem alertar as famílias que recorram a este 
procedimento a fim de diminuir o volume ocupado no contentor, para não o fazerem de modo 
desusado. 
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Todas as soluções apresentadas para implementação do sistema requerem que os cidadãos reservem 
um espaço nas suas habitações para armazenamento de resíduos, o que se espera que não seja um 
entrave intransponível na maioria dos casos7. 

Uma parte extremamente importante deste projecto é a parceria com o Município de Vila do Conde. 
Esta questão é de extraordinária relevância, porque ambos os municípios devem cooperar no sentido 
de detectar e combater a deposição ilegal, e, ainda, porque os contentores que servem o Município de 
Vila do Conde, mas que estão na fronteira, podem vir a ser utilizados pelos habitantes do Lidador. 
Assim, poderá ser necessário pensar em deslocar estes contentores para um local cuja área de 
abrangência não inclua de forma tão manifesta a zona piloto em estudo. 

Previamente e durante a implementação do sistema PAYT é da maior importância preparar e 
acompanhar a população para e na transformação do sistema de gestão de resíduos. Isto implica definir 
uma campanha de esclarecimento adequada a diferentes grupos de população, em que a mensagem 
além de mobilizadora deve ser suficientemente clara nas razões para a mudança. 

Outro aspecto determinante para o sucesso do sistema PAYT é a fiscalização, que terá de ser visível, 
mas não agressiva e reforçada no início. 

Outras questões fundamentais no sucesso de implementação dum sistema desta natureza, passam por a 
entidade gestora realizar revisões regulares da base de dados, que permite a sistematização da 
informação relativa à identificação dos produtores para posterior facturação, no sentido de identificar 
casos de residências que nunca colocam o seu contentor para recolha e respectiva razão. 

Se a entidade gestora estabelecer os horários de recolha compatíveis com os horários dos 
estabelecimentos de comércios/serviços, pode diminuir em larga escala a hipótese de deposição ilegal 
durante a noite. Para além disso, deve prevenir as equipas de recolha de que a colocação dos 
contentores recolhidos no local onde se encontravam é um aspecto que importa aos cidadãos e que não 
deve ser votado ao desleixo. 

A par da definição técnica do sistema é ainda relevante alertar para a necessidade de harmonizar o 
sistema com a questão jurídica. De facto, para a zona do Lidador é necessário assegurar a 
possibilidade de praticar uma tarifa diferente do resto do Município.  

No sentido de dar continuidade a experiências desta natureza é ainda importante que exista uma 
directiva legal que regulamente a introdução do sistema e estabeleça o tamanho e aplicação de 
penalizações, designadamente em relação a deposição ilegal. A introdução destes aspectos nos 
regulamentos municipais torna-se indispensável à devida regularização destes sistemas.  

 

3.4 ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DOS SISTEMAS DE GESTÃO ACTUAL E PAYT 

No sentido de avaliar o desempenho relativo do actual sistema de gestão e do sistema PAYT proposto 
foi efectuada uma análise económico-financeira, cujo objectivo último é demonstrar a importância da 
definição de uma tarifa que traduza uma relação de equilíbrio entre os custos/benefícios para o 
munícipe e para a entidade gestora. 

 

                                                 
7 De acordo com um trabalho realizado concomitantemente com este, sobre a estrutura socioeconómica do 
Lidador, no sentido de apoiar a implementação de um sistema PAYT nesta zona, apenas 21% da população 
considera o espaço disponível em casa como um obstáculo à separação de resíduos. [33] 
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3.4.1 ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DO ACTUAL SISTEMA DE GESTÃO DE RSU DO LIDADOR 

A análise económico-financeira do actual sistema de gestão pretende chegar a uma estimativa dos 
custos e receitas implicados nas actividades de recolha e transporte em que o principal interveniente é 
o Município da Maia, através da entidade da Maiambiente, EEM. 

Porém, visto esta avaliação pretender servir para posterior comparação com as consequências da 
implementação de um sistema PAYT, é necessário introduzir variáveis associadas à entrega de 
resíduos indiferenciados na LIPOR II e de resíduos recicláveis na LIPOR I, já que é aqui que se 
pretendem verificar reais alterações, fechando-se o ciclo de gestão. Nesta perspectiva de análise, 
considerou-se a LIPOR como cliente do sistema, quer através da Central de Incineração, quer por via 
da Unidade de Triagem, o que permitirá balancear a relação de valor entre os resíduos indiferenciados 
e recicláveis produzidos no Lidador. 

Neste estudo não se entrou em linha de conta com custos/receitas associados à gestão de resíduos 
verdes, porque de acordo com a Maiambiente, EEM, as solicitações a este serviço não foram 
significativas, pelo que o balanço de custos/receitas é considerado nulo. 

A maior dificuldade na realização desta análise prendeu-se com o facto da maioria das informações 
não estar em posse da unidade que acolheu a signatária deste projecto, pelo que teve de ser solicitada, 
o que tornou o processo moroso e dificultou maior aprofundamento da análise.    

 

3.4.1.1 Análise de Custos 

A análise de custo realizada teve em consideração todos os aspectos do sistema de gestão vigente que 
até aqui se têm vindo a referir, designadamente deposição, recolha, transporte e destino conferido aos 
resíduos, apoiando-se nas actividades, recursos e produtos envolvidos, de acordo com os pressupostos 
definidos anteriormente.  

A aquisição de equipamentos ou viaturas adquiridos por outras empresas que não a Maiambiente, 
EEM, e/ou resultantes de candidaturas a fundos externos, não foi um aspecto aqui considerado, na 
medida em que se pretende obter um custo global do sistema de gestão do Lidador, 
independentemente da entidade patrocinadora. 

No cálculo das amortizações utilizou-se o Método das Quotas Constantes, porque é o mais comum, e, 
em geral, aceite pela Administração Fiscal. Para efeitos de aplicação deste método, a quota anual de 
amortização determinou-se aplicando aos montantes dos elementos do activo imobilizado em 
funcionamento, as taxas de amortização indicadas pelas empresas que forneceram os dados. 

 

Equipamentos de Deposição 

A análise de custos decorrentes das existências de equipamentos de deposição na zona piloto, será 
efectuada por tipo de equipamento, considerando o custo de aquisição e respectiva amortização, de 
manutenção e limpeza, e, ainda, quando adequado, um custo associado a roubos e vandalismos. 

No caso do molok (contentor semi-enterrado em madeira tratada de 5 m3) existente no Lidador, os 
custos associados podem ser consultados na Tabela 15. Para este equipamento, o custo de aquisição 
foi fornecido pela empresa Almoverde Ecologia, Lda. e inclui o contentor, orientação e transporte8. 

                                                 
8 Actualmente é a SOPSA – Representações e Comércio, Lda. que comercializa este tipo de equipamento. 
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A manutenção diz respeito à substituição dos sacos descartáveis, sendo utilizado um por recolha, o 
equivalente a 208 sacos por ano. Não se entrou em linha de conta com o custo associado à limpeza, 
pois, de acordo com a entidade gestora, este é desprezável face ao custo associado às equipas de 
trabalho, contabilizado mais adiante. 

Relativamente às situações de vandalismo foi considerada uma taxa de 5% sobre o custo anual relativo 
à aquisição, tal como indicado pela Maiambiente, EEM. 

Tabela 15 – Custos associados ao molok 

Parcela Custo (€)

Aquisição da unidade 2 200 

Amortização (a seis anos) 367 

Custo anual relativo à aquisição 367 

Aquisição de sacos descartáveis (unidade) 1,20 

Custo anual de aquisição de sacos descartáveis 250 

Custo anual relativo a manutenção 250 

Custo anual relativo a vandalismo 18 
Custo anual total  635 

 

Relativamente aos ecopontos (contentores de 2,5 m3) colocados na via pública, os resultados a que se 
chegou estão apresentados na Tabela 16. Não se entrou em linha de conta com os pilhões, pois embora 
se possuíssem os dados associados à sua aquisição, não se obteve informações relativas às etapas 
subsequentes de recolha, transporte e valorização, para além de que não é um fluxo determinante para 
exploração no estado do actual sistema de gestão. 

O custo de aquisição da unidade, fornecido pela OTTO – Industrial, S.A. é o mesmo tratando-se de 
contentores para embalagens, papel ou vidro. 

O custo de manutenção e limpeza dos ecopontos não foi contabilizado visto ficar a cargo da CESPA 
Portugal, S.A. e estar dissolvido no contrato de subcontratação com a Maiambiente, EEM, valor que 
será apresentado mais adiante. 

Mais uma vez, de acordo com indicações da Maiambiente, EEM, considerou-se uma taxa de 5% 
associada ao possível vandalismo de contentores. 

Tabela 16 – Custos associados aos ecopontos 

Parcela Custo (€)

Aquisição da unidade 400 

Aquisição de 27 unidades 10 800 
Amortização (a seis anos) 1 800 
Custo anual relativo à aquisição 1 800 

Custo anual relativo a vandalismo 90 

Custo anual total 1 890 

 

Os contentores presentes nos compartimentos do lixo não possuem equipamento de identificação do 
produtor e a manutenção e limpeza ficam a cargo do condomínio. Visto estarem em compartimentos 
fechados, não se considerou uma taxa associada a roubo e vandalismo, tal como se fez para os 
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restantes equipamentos de deposição. Assim sendo, os custos imputáveis a estes são apenas os de 
aquisição, presentes na Tabela 17. 

Os preços de aquisição por unidade relativos aos contentores foram indicados pela empresa Baquelite 
Liz, S.A., sendo meramente indicativos, visto o preço variar conforme a quantidade adquirida. 

Tabela 17 – Custos associados a contentores em compartimentos do lixo 

Parcela Custo (€) 
Aquisição de contentores de 140 l (unidade) 60 
Aquisição de contentores de 240 l (unidade) 71 
Aquisição de contentores de 360 l (unidade) 100 
Aquisição de contentores de 800 l (unidade) 250 
Aquisição de todas as unidades (3x140 l; 1x240 l; 6x360 l; 16x800 l) 4 851 
Amortização (a seis anos) 809 
Custo anual relativo à aquisição 809 
Custo anual total 809 

 

Na análise de custos dos equipamentos de deposição tem ainda de se considerar os imputáveis aos 
contentores individuais que permitem a identificação do produtor (Tabela 18).  

Neste caso, os encargos com a manutenção e limpeza ficam a cargo do munícipe, pelo que não foram 
contabilizados para efeitos de custo; mas, dado que estes são colocados na rua para recolha, teve de se 
lhe associar uma taxa de 5% a possíveis roubos e vandalismo. Esta situação coloca-se, visto que nestas 
situações a substituição está a cargo da entidade gestora (excepto quando pertencentes a 
comércios/serviços). Encontra-se actualmente em estudo na Maiambiente, EEM, uma forma de 
responsabilizar o utente, através do pagamento de uma fracção do valor do contentor. 

Os preços associados à aquisição dos contentores foram os fornecidos pela empresa Baquelite Liz, 
S.A., acrescidos do custo de 5 € referente ao chip que permite a identificação do detentor9. 

Tabela 18 – Custos associados a contentores individuais com identificador electrónico 

Parcela Custo (€) 
Aquisição de contentores de 90 l (unidade) 60 
Aquisição de contentores de 240 l (unidade) 76 
Aquisição de contentores de 800 l (unidade) 250 
Aquisição de todas as unidades (815x90 l; 17x240 l; 6x800 l) 51 692 
Amortização (a seis anos) 8 615 
Custo anual relativo à aquisição 8 615 
Custo anual relativo a roubo e vandalismo 431 
Custo anual total 9 046 

 

De notar que os contentores de 800 l não possuem identificador electrónico, mas foram aqui incluídos 
por dizerem respeito a resíduos indiferenciados e serem recolhidos no mesmo circuito. 

                                                 
9 Embora a entidade que forneceu os contentores com identificador electrónico à Maiambiente, EEM tenha sido a 
empresa espanhola Distromel, S.A., o custo associado ao chip foi indicado pela empresa Soma – Sociedade de 
Montagem de Automóveis, S.A.. O preço é meramente indicativo, visto variar com a quantidade de unidades 
adquiridas. 
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Remoção e Transporte 

O primeiro aspecto fundamental a contabilizar na remoção e transporte é o custo associado às equipas 
de trabalho.  

De acordo com a informação cedida pela Maiambiente, EEM, as equipas de recolha são normalmente 
constituídas por três elementos (um motorista e dois cantoneiros), e os encargos mensais que cada um 
destes postos representa figuram na Tabela 19. 

Tabela 19 – Encargos mensais com pessoal responsável pela recolha 

Encargo Motorista Cantoneiro 
Salário (€/mês) 700,00 500,00 
Custo real com encargos e seguros (€/mês) 1 191,77 851,27 
Custo de rescisão (€/mês) 108,34 77,39 
Subsídio de alimentação (€/mês) 143,00 143,00 
Fardamento (€/mês) 0,00 25,00 
Comunicações (€/mês) 20,00 0,00 
Total (€/mês) 1 463,11 1 096,66 

 

Deste modo, considerando que as equipas trabalham 26 dias por mês (inclui sábados) e 7 horas por 
dia, o custo horário associado pode ser consultado na Tabela 20. Quando os turnos são nocturnos, a 
margem de aumento de custos é de 25%. 

Tabela 20 – Custo da equipa de recolha 

Parcela Custo (€) 
Custo mensal equipa 3 656,43 
Custo horário da equipa (diurno) 20,09 
Custo horário da equipa (nocturno) 25,11 

 

Para o cálculo dos custos associados à recolha do molok, visto não se possuir dados em concreto 
apenas para o equipamento existente no Lidador, mas sim dados globais do circuito que o incluem, 
assumiu-se o pressuposto de que a distância percorrida para a recolha de cada um dos moloks, assim 
como o tempo de recolha, seriam os mesmos. Esses dados podem ser consultados na Tabela 21. 

Tabela 21 – Dados relativos ao circuito de recolha que abrange o molok existente na zona piloto 

Número de viaturas 1 
Número de moloks recolhidos no circuito que abrange o existente no Lidador 45 
Percurso do circuito (km/dia) 41 
Duração do circuito (h/dia) 1,5 
Percurso anual por molok (km/ano) 190 
Duração anual por molok (h/ano) 6,9 

 

Os custos associados à viatura tiveram em consideração os inerentes à sua aquisição, manutenção e 
consumo de combustível. Foi ainda adicionado um custo financeiro associado ao facto da viatura ter 
sido adquirida com capital externo à empresa, sobre o qual paga juros. 

No cálculo do custo anual relativo à aquisição e do custo por hora de manutenção, considerou-se que a 
viatura trabalha 250 dias por ano e 14 horas por dia, por indicação da entidade gestora.  
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Relativamente ao combustível, a viatura consome em média 60 litros aos 100 km e o custo do 
combustível é de cerca de 1 €/l. 

Teve-se ainda em consideração uma taxa de estrutura de 15% relacionada com os custos não directos 
(instalações, coordenador, administrativo, etc.). 

Na Tabela 22 é possível consultar os custos associados à viatura e pessoal envolvidos na recolha do 
molok existente na zona piloto. 

Tabela 22 – Custos associados à recolha do molok existente na zona piloto 

Parcela Custo (€) 
Aquisição da viatura (unidade) 140 000 
Amortização por hora (a seis anos) 7 
Custo anual relativo à aquisição 46 
Custo anual de manutenção 10 000 
Custo por hora de manutenção 3 
Custo anual relativo a manutenção 20 
Custo financeiro por hora 0,85 
Custo anual financeiro 5,89 
Custo anual relativo a combustível 114 
Custo anual relativo ao pessoal 139 
Custo anual da recolha de molok (inclui taxa de estrutura) 374 

 

No que respeita aos resíduos recicláveis depositados em ecopontos, a sua remoção e transporte para 
destino adequado está a cargo da CESPA Portugal, S.A., que tal como já foi dito anteriormente, é 
subcontratada pela Maiambiente, EEM.  

Esta parceria apresenta um custo de 84 €/t independentemente do fluxo recolhido, e inclui manutenção 
e limpeza dos contentores e remoção e transporte dos resíduos. Considerando que são depositados 
cerca de 210 041 kg por ano de resíduos recicláveis em ecopontos existentes no Lidador, o custo total 
anual de remoção e transporte corresponde a 17 643 €. 

Visto não se possuir dados relativos à viatura de recolha de vidro, para o cálculo associado à recolha 
de resíduos recicláveis em compartimentos do lixo, utilizaram-se os dados fornecidos pela 
Maiambiente, EEM, que elaborou um estudo para os circuitos de recolha que operam na cidade da 
Maia, tendo-se chegado ao valor de 78 €/t para a recolha de papel e embalagens e de 44 €/t, para a 
recolha de vidro. Assim sendo, e tendo em consideração os quantitativos a que se chegou 
anteriormente para cada um destes fluxos, tem-se que a Maiambiente, EEM gasta cerca de 5 720 €/ano 
na recolha de papel e embalagens e 636 €/t, na recolha de vidro.  

Relativamente aos resíduos indiferenciados depositados em contentores individuais e recolhidos pelo 
Circuito N11, calcularam-se os custos de forma idêntica ao que havia já sido feito para a recolha do 
molok, considerando que a duração é de 4,6 h/dia (718 h/ano) e estende-se por cerca de 38 km/dia (5 
928 km/ano). Deste modo, apresentam-se na Tabela 23, os resultados obtidos. 
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Tabela 23 – Custos associados ao Circuito N11 

Parcela Custo (€) 
Aquisição da viatura (unidade) 120 000 
Amortização por hora (a seis anos) 6 
Custo anual relativo à aquisição 4 101 
Custo anual de manutenção 10 000 
Custo por hora de manutenção 3 
Custo anual relativo a manutenção 2 050 
Custo financeiro por hora 0,85 
Custo anual financeiro 609,96 
Custo anual relativo a combustível 3 557 
Custo anual relativo ao pessoal 18 021 
Custo anual da recolha do Circuito N11 (inclui taxa de estrutura) 32 589 

 

Ainda, relativamente à remoção e transporte, é necessário falar dos custos associados ao software que 
permite a identificação do produtor. Este tem um custo de cerca de 8 000 € por viatura e amortiza ao 
fim de 4 anos.  

Apenas se contabilizou este aspecto para a viatura que faz a recolha do Circuito N11, visto para esta a 
Maiambiente, EEM já ter as condições para identificar os detentores de contentores para resíduos 
indiferenciados. 

Deste modo, o custo anual de aquisição do software é de 2 000 €. 

 

Destino 

Os custos associados ao destino conferido aos RSU produzidos na zona piloto do Lidador, dizem 
apenas respeito aos resíduos indiferenciados entregues na LIPOR II para valorização energética 
recolhidos no Circuito N11 e no molok.  

Considerando que são entregues cerca de 1 350 434 kg/ano e que a sua entrega tem um preço de 47,53 
€/t, o custo associado é de 64 186 €/ano. 

 

Síntese de Custos 

Na Tabela 24, apresentam-se os resultados dos custos totais associados ao sistema de gestão de RSU 
exclusivamente para a zona do Lidador. 
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Tabela 24 – Custos associados ao sistema de gestão de RSU do Lidador 

Parcela Custo (€/ano)
Custo associado à existência de molok  635 
Custo associado à existência de ecopontos 1 890 
Custo associado à existência de contentores em compartimentos do lixo para recicláveis 809 
Custo associado à existência de contentores individuais com identificador 9046 
Custo total associado a equipamentos  12 379 
Custo associado a recolha do molok 374 
Custo associado a recolha de ecopontos 17 643 
Custo associado a recolha de recicláveis em compartimentos do lixo 6 356 
Custo associado ao Circuito N11 32 589 
Custo associado a software  2 000 
Custo total associado a recolha 58 962 
Custo associado ao destino conferido aos resíduos 64 186 
CUSTO TOTAL 135 528 

 

Tal como é possível verificar pelos valores apresentados, a Maiambiente, EEM, apresenta menos 
custos por tonelada de resíduos na recolha porta-a-porta do que na recolha por ecopontos. Este aspecto 
pode dever-se ao facto de que o custo de subcontratação da empresa CESPA Portugal, S.A. inclui 
outras actividades para além da recolha e transporte, não consideradas na contabilização dos custos 
associados à recolha selectiva porta-a-porta.  

Os custos associados à deposição são, em termos globais, mais elevados que os relacionados com a 
recolha ou existência de equipamentos. 

Esta análise pode ainda ser feita do ponto de vista dos resíduos recolhidos. Assim, tem-se que a 
recolha selectiva apresenta o custo global de 26 698 €/ano (o equivalente a 90 €/t de resíduos 
recicláveis) e a recolha de indiferenciados apresenta o custo de 108 830 €/ano (o equivalente a 81 €/t 
de resíduos indiferenciados). Os valores apresentados para os resíduos indiferenciados incluem os 
custos de entrega para valorização energética na LIPOR II. Se não os considerarmos, este valor desce 
drasticamente para cerca de 33 €/t de resíduos indiferenciados. 

No total a gestão dos resíduos do Lidador custa 135 528 €/ano, o equivalente a 82 €/t. 

 

3.4.1.2 Receitas associadas ao sistema de gestão de RSU do Lidador 

No cálculo das receitas associadas ao sistema de gestão vigente no Lidador, teve-se, sobretudo, em 
consideração, aquelas provenientes do consumo de água. No entanto, visto estarmos a considerar a 
LIPOR como um cliente do sistema, consideram-se ainda as receitas que podem provir da venda de 
resíduos recicláveis aos retomadores.  

Neste contexto de análise, faz sentido incluir a venda da energia eléctrica proveniente da valorização 
energética de resíduos indiferenciados à rede na LIPOR II. Contudo, esta foi excluída da avaliação por 
3 razões: (i) a receita com a produção de energia eléctrica com origem nos RSU provenientes do 
Lidador, poder-se-á considerar reduzida face às outras receitas obtidas com os recicláveis; (ii) os RSU 
indiferenciados recolhidos no sistema, em qualquer dos seus cenários de funcionamento alternativos, 
produzirão sempre energia eléctrica cujas receitas terão reflexos insignificantes no equilíbrio do 
sistema; e, (iii) não parece ser possível, em tempo, obter informação fiável sobre este tipo de receitas. 
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Consumo de Água 

A tarifa associada aos RSU é cobrada pelos Serviços Municipalizados, no caso do produtor se 
encontrar ligado ao sistema municipal de distribuição de água. Caso contrário, é arrecadada 
directamente pelos serviços municipais. [31] A tarifa para o ano de 2009 é a que consta do edital no 
ANEXO C.  

Os dados relativos ao consumo de água na zona piloto respeitam ao ano de 2008 e foram fornecidos 
pelos Serviços Municipalizados de Electricidade, Água e Saneamento da Maia.  

O Lidador apresenta um consumo médio anual de água de 114 m3 por habitação, o correspondente a 
um total de 117 869 m3/ano. 

Considerando a tarifa destinada a uso doméstico, visto não ter sido possível distinguir dos consumos 
nos comércios, de 1,50 €/mês acrescentada de 0,50 €/m3, regista-se que as receitas são no valor de 58 
953 €/ano.  

 

Retomadores 

Para o cálculo das receitas associadas à venda de resíduos recicláveis aos retomadores, teve-se em 
consideração um valor que indica o lucro obtido nesta actividade, fornecido pela LIPOR, de cerca de 
71,87 €/t de materiais recicláveis (este valor corresponde à EBITDA). 

Assim sendo, tem-se que a actividade de triagem é responsável por cerca de 21 405 €/ano de receitas. 

 

Síntese de Receitas 

Na Tabela 25, apresentam-se os resultados das receitas totais associadas ao sistema de gestão de RSU 
exclusivamente para a zona do Lidador. 

Tabela 25 – Receitas associadas ao sistema de gestão de RSU no Lidador 

Parcela Receita (€/ano) 
Receitas associadas à tarifa 58 953 
Receitas associadas à venda de materiais recicláveis aos retomadores 21 405 
RECEITA TOTAL 80 357 

 

O resultado da aplicação de uma tarifa baseada no consumo da água resulta em que se cubram cerca de 
43% dos custos totais anuais verificados. 

Os valores apresentados indicam que os custos de tratamento e deposição final são maiores que as 
receitas obtidas na actividade de triagem e venda de materiais recicláveis.  

Assim, o problema de défice registado de 55 170 €/ano deve-se ao facto da tarifa não cobrir todos os 
custos, mas também porque a entidade gestora tem custos de entrega de resíduos para valorização 
energética mais elevados do que as receitas que são aferidas por venda aos retomadores. 

No total, sem discriminar o tipo de resíduos, tem-se receitas da ordem dos 80 357 €/ano, o equivalente 
a 49 €/t. 
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3.4.2 ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DO SISTEMA PAYT PARA O LIDADOR 

A análise económico-financeira elaborada para avaliação da implementação de um sistema PAYT 
considera dois cenários: um pessimista (A) e outro optimista (B). 

Ao considerá-los, teve-se em conta os resultados apresentados no Capítulo 2 – Estado da Arte, de que 
com a introdução de um sistema PAYT pode ocorrer 5% a 10% de aumento na separação dos resíduos, 
pelo que a quantidade de RSU indiferenciados reduz-se nessa percentagem.  

No entanto, dado que o sistema PAYT idealizado integra a implementação de recolha porta-a-porta e 
esta, por si só, é já uma forma de incrementar a separação, no sentido de tornar mais perceptíveis as 
consequências destes cenários, considerou-se um aumento de 5% na separação para o Cenário A; e, 
para o Cenário B, um aumento de 15%. 

As percentagens de aumento de separação foram aplicadas considerando que dizem respeito a resíduos 
recicláveis e orgânicos, e, como tal, com base na caracterização de RSU gerados no Lidador, foi 
verificar-se qual a percentagem que cada um destes fluxos representa.  

A fim de permitir uma comparação com o sistema de gestão vigente, a análise foi elaborada para o ano 
actual, não se entrando em linha de conta com o crescimento demográfico ou económico e com 
possíveis alterações nos hábitos de consumo.  

A perspectiva assumida pode considerar-se conservadora, na medida em que, quando necessário, se 
partiu do pressuposto que a relação entre os diferentes fluxos se mantinha igual à situação actual, e que 
não haveria redução na quantidade de RSU, aspecto que se tem revelado comum noutras experiências. 
Visto que as percentagens que se costumam referir para deposição ilegal são bastante baixas, esta 
influência foi desprezada no contexto simulado. 

Na Tabela 26 podem ver-se os valores relativos à quantidade de resíduos produzidos em ambos os 
cenários, os quais serão utilizados na presente análise, bem como o que decorre do sistema actual. 

Tabela 26 – Comparação entre os quantitativos actualmente recolhidos e os que se esperam recolher 
após implementação do sistema PAYT 

 Quantidade de RSU 
recolhidos (kg/ano) 

Quantidade de 
resíduos 

indiferenciados 
recolhidos (kg/ano) 

Quantidade de 
resíduos recicláveis 
recolhidos – vidro, 

embalagens, 
papel/cartão 

(kg/ano) 

Quantidade de 
resíduos orgânicos 
recolhidos (kg/ano) 

Situação 
Actual 1 648 263 1 350 434 297 829 0 

Cenário A 1 648 263 1 282 913 315 385 49 966 
Cenário B 1 648 263 1 147 869 350 496 149 898 

 

Na Tabela 27 é possível ver-se a percentagem de cada fluxo recolhido em cada um dos cenários 
construídos. 

Tabela 27 – Percentagem de resíduos recolhidos em cada cenário 

 

 Quantidade de 
resíduos 

indiferenciados 
(%) 

Quantidade de 
resíduos recicláveis 
– vidro, embalagens, 

papel/cartão (%) 

Quantidade de 
resíduos 

orgânicos (%) 

Cenário A 78 19 3 
Cenário B 70 21 9 
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Os pressupostos relativos ao ciclo de gestão avaliado são os mesmos definidos anteriormente aquando 
da análise económico-financeira do sistema de gestão actual. Apenas se acrescenta uma nova variável 
relativa à valorização orgânica, visto estar prevista a recolha de resíduos desta natureza. 

Na análise efectuada, a base foi o sistema PAYT descrito anteriormente, embora tenha sido necessário 
assumir determinadas posições objectivando o sistema proposto, apenas considerando as alterações 
determinantes para implementação deste projecto.  

Apesar do sistema PAYT anteriormente descrito prever soluções diferentes para os resíduos orgânicos 
de jardim e alimentares, nesta análise não se diferenciaram. A razão que levou a optar por esta 
hipótese de trabalho reside no facto de não se possuir informação suficiente que permita 
objectivamente contabilizar os custos da recolha associada aos resíduos verdes, pois é um serviço que 
ocorre em intervalos dentro do horário de trabalho. 

Não foram analisados os custos/benefícios associados ao programa de compostagem caseira sugerido 
na proposta de sistema PAYT apresentada, pois o programa Terra-a-Terra da LIPOR tem condições 
para distribuir gratuitamente compostores pelos moradores do Lidador, tal como já foi referido 
anteriormente. 

A maior dificuldade associada a esta fase do trabalho prendeu-se com a necessidade de avaliar os 
serviços de gestão de resíduos de forma independente. 

 

3.4.2.1 Análise de Custos 

A análise de custo realizada teve em consideração todos as fases do sistema de gestão vigente que até 
aqui se têm vindo a referir, designadamente deposição, recolha, transporte e destino conferido aos 
resíduos, apoiando-se nas actividades, recursos e produtos envolvidos. 

No cálculo das amortizações utilizou-se o Método das Quotas Constantes, porque é o mais comum, e, 
em geral, aceite pela Administração Fiscal. Para efeitos de aplicação deste método, considerou-se a 
mesma quota anual de amortização utilizada na análise do sistema de gestão anterior para 
equipamentos semelhantes. 

Não foram contabilizados os custos de remoção dos equipamentos que deixam de ser necessários, 
visto estar a considerar-se a situação em que um sistema é alternativo ao outro, isto é, não se está a 
avaliar os custos de implementação do sistema PAYT, mas sim, os seus custos de gestão/operação. 

Para facilitar a consulta e comparação, esta análise seguirá a mesma ordem definida anteriormente 
para a avaliação do actual sistema de gestão. No entanto, as categorias de Equipamentos de Deposição 
e de Remoção e Transporte foram agrupadas, visto existirem aspectos a explicar em ambas que são 
indissociáveis. 

 

Equipamentos de Deposição, Remoção e Transporte 

Os equipamentos a que se fará referência primeiramente dizem respeito a soluções para deposição de 
resíduos indiferenciados. 

No sistema PAYT descrito, previu-se a substituição do único molok existente no Lidador, por um 
contentor público com acesso por cartão electrónico para resíduos indiferenciados. Para ter em 
consideração o seu custo, teve de se verificar qual a capacidade que este deve possuir. 
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Assumindo que será utilizado apenas pelos prédios sem compartimento do lixo existentes em redor, 
correspondentes a cerca de 135 pessoas, chegou-se à conclusão de que uma capacidade de 3000 l será 
suficiente, e que basta ter frequência de recolha de 2 vezes por semana para o Cenário A e de 1 vez por 
semana para o Cenário B10.  

Deste modo, o custo de aquisição, unicamente dependente da capacidade do contentor, para ambos os 
cenários, corresponde a 1 100 €/ano (Tabela 28).  

Os dados considerados foram fornecidos pela empresa VConsyst – Gestão de Resíduos, Lda, sendo 
que o custo de aquisição apresentado inclui a instalação e o equipamento necessário ao funcionamento 
do sistema (bateria e emissor). 

Consideraram-se os mesmos pressupostos que anteriormente para o molok: os custos de limpeza não 
apresentam significado face ao custo das equipas de trabalho; e aplica-se uma taxa sobre o custo de 
aquisição de 5% para danos causados por vandalismo. 

Os custos de manutenção dizem respeito a 150 €/3 = 50 € e referem-se à bateria que permite o 
funcionamento do sistema e deve ser substituída de 3 em 3 anos. 

Tabela 28 – Custos associados à aquisição de contentor individual para resíduos indiferenciados com 
acesso por cartão electrónico, para os Cenários A e B 

Parcela Custo (€)

Aquisição da unidade 6 000 

Amortização (a seis anos) 1 000 

Custo anual relativo à aquisição 1 000 

Custo anual relativo a manutenção 50 

Custo anual relativo a vandalismo 50 
Custo anual total  1 100 

 

Para efeitos de cálculo integrou-se a recolha do contentor público com acesso por cartão electrónico 
para resíduos indiferenciados no mesmo circuito de recolha do molok. Considerou-se que a equipa de 
trabalho é igualmente constituída por três elementos e utilizou-se o custo de uma equipa que faça o 
turno diurno, pressupondo que será igualmente recolhido durante o dia.  

No entanto, se a empresa responsável pela recolha deste contentor possuir uma viatura com sistema de 
içagem adequado (capacidade de levantar 2 500 kg a 6 m), este equipamento apenas precisa de dois 
funcionários, podendo o terceiro ser dirigido para outras funções.  

Os custos associados a pessoal são os mesmos apresentados anteriormente nas Tabelas 19 e 20, e os 
dados relativos ao circuito podem ser consultados na Tabela 21, com excepção do percurso anual por 
contentor, que passa a ser de 95 km/ano, e da duração anual de recolha, que passa a ser de 3,5 h/ano, 
para uma frequência de recolha de duas vezes por semana, no caso do Cenário A. Para o Cenário B, o 
percurso anual por contentor é de 47 km/ano e a duração anual de recolha é de 1,7 h/ano. 

Os pressupostos assumidos para cálculo dos custos associados à viatura foram também os utilizados 
no caso do molok.  

Na Tabela 29, é possível consultar os resultados obtidos para definição dos custos inerentes à recolha 
do contentor público para indiferenciados a colocar na zona piloto.  
                                                 
10 Para estes cálculos, assumiu-se como capacidade total de enchimento, 80% da disponível no contentor. 

71 



Estudo Preliminar para Implementação de um Sistema PAYT no Município da Maia – Lidador 

 

Tabela 29 – Custos associados à recolha do contentor público para indiferenciados, para os Cenários A e 
B 

Custo (€) 
Parcela 

Cenário A Cenário B 
Aquisição da viatura (unidade) 140000 140 000 
Amortização por hora (a seis anos) 7 7 
Custo anual relativo à aquisição 23 12 
Custo anual de manutenção 10000 10 000 
Custo por hora de manutenção 3 3 
Custo anual relativo a manutenção 10 5 
Custo financeiro por hora 0,85 0,85 
Custo anual financeiro 2,95 1,47 
Custo anual relativo a combustível 57 28 
Custo anual relativo ao pessoal 70 35 
Custo anual da recolha de contentor (inclui taxa de estrutura) 187 93 

 

De acordo com o sistema PAYT definido, para deposição dos restantes resíduos indiferenciados, será 
necessário adquirir contentores de 800 l com acesso por smart key para os compartimentos do lixo, e 
para o condomínio fechado, e garantir que todas as habitações e comércios/serviços receberão um 
contentor individual com chip.  

Com os dados disponíveis não é possível estimar objectivamente a frequência de recolha, pois não se 
possui informação sobre os tempos de remoção, taxas de apresentação ou utilização, pelo que 
considerando que esta será a solução para cerca de 3 341 pessoas, e que a viatura tem uma capacidade 
de 15 m3, obteve-se uma frequência meramente indicativa de 5 dias por semana para o Cenário A, e de 
4 dias por semana para o Cenário B.  

Ocorre um aumento da frequência em relação ao sistema de gestão actual, pois antes moradores com 
contentor individual poderiam utilizar o molok, o que não se verifica com a implementação deste 
sistema PAYT, passando esses resíduos a ser encaminhados para o Circuito N11. 

Para estimar o número de contentores necessários, verificou-se quantos fogos ainda necessitariam de 
contentor e admitiu-se que estes requisitariam contentores de 90 l, dado que não é possível com os 
dados disponíveis, fazer uma estimativa mais elaborada. 

Nesse sentido, não se verificam diferenças nos custos de aquisição destes equipamentos para os dois 
cenários considerados, visto ter-se admitido o mesmo número de contentores (Tabela 30). 

O custo de limpeza e manutenção fica a cargo dos munícipes, pelo que foi considerado como nulo. 
Mais uma vez introduziu-se uma taxa de 5% associada a possíveis roubos e/ou vandalismos destes 
equipamentos. 

Visto não se ter recebido a resposta da empresa contactada, EMZ – Hanauer, considerou-se que o 
custo do contentor de 800 l com sistema de abertura com smart key, é o correspondente a um 
incremento de cerca de 218% sobre o custo de aquisição de contentores normais de 800 l, chegando-
se, assim, ao valor de 795 €. Este incremento foi estabelecido considerando a variação que se verifica 
entre o custo de aquisição de um molok e de um contentor de capacidade equivalente com acesso por 
cartão electrónico. 
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Tabela 30 – Custos associados a contentores individuais com identificador electrónico e contentores de 
800 l com acesso por smart key, para o cenário A e B 

Parcela Custo (€) 
Aquisição de contentores de 90 l (unidade) 60 
Aquisição de contentores de 240 l (unidade) 76 
Aquisição de contentores de 800 l (unidade) 795 
Aquisição de todas as unidades (914x90 l; 17x240 l; 7x800 l) 61 680 
Amortização (a seis anos) 10 280 
Custo anual relativo à aquisição 10 280 
Custo anual relativo a roubo e vandalismo 514 
Custo anual total 10 794 

 

Para análise económico-financeira dos custos de recolha associados a estes contentores, considerou-se 
como base o circuito N11, com as devidas considerações já realizadas anteriormente, no cálculo dos 
custos associados ao sistema de gestão actual. 

Na Tabela 31 é possível consultar os custos associados a cada cenário, verificando-se que o designado 
por A apresenta custos mais elevados de recolha, consequência da maior frequência. 

Tabela 31 – Custos associados ao Circuito N11, para os Cenários A e B 

Custo (€) 
Parcela 

Cenário A Cenário B
Aquisição da viatura (unidade) 120 000 120 000 

Amortização por hora (a seis anos) 6 6 
Custo anual relativo à aquisição 6 834 5 467 

Custo anual de manutenção 10 000 10 000 

Custo por hora de manutenção 3 3 
Custo anual relativo a manutenção 3 417 2 734 

Custo financeiro por hora 0,85 0,85 
Custo anual financeiro 1 016,60 813,28 

Custo anual relativo a combustível 5 928 4 742 

Custo anual relativo ao pessoal 30 035 24 028 

Custo anual da recolha do Circuito N11 (inclui taxa de estrutura) 54 316 43 453 

 

Para os contentores adquiridos para deposição de resíduos indiferenciados é ainda necessário 
acrescentar o custo associado ao software.  

Tal como se verificou para o sistema de gestão actual, no caso de viaturas que recolhem contentores 
individuais com contentor com chip, o custo associado é de 2 000 €/ano.  

No caso dos contentores de 800 l com acesso por smart key, os dados pedidos à empresa que os 
comercializa, não chegaram a tempo de ser incluídos no presente trabalho. 

No entanto, visto os contentores públicos também necessitarem de software, não faz sentido a empresa 
gestora ter um diferente por cada tipo de contentor adquirido. Deste modo, a entidade gestora terá de 
verificar a possibilidade de conjugar estes dois aspectos. 

Assim, apenas se entrou em linha de conta com os custos associados ao software para contentores 
colocados na via pública. De acordo com a empresa VConsyst – Gestão de Resíduos, Lda, este tem um 
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custo de 10 000 €. Admitindo que a amortização é feita a quatro anos, então tem-se o custo de 2 500 
€/ano. 

Terá ainda de se adicionar os custos do cartão que permite o acesso, que é de 1 € por unidade. Dado 
também não se conhecer o custo associado à smart key, tratou-se este aspecto da mesma forma que os 
cartões, obtendo-se um custo de 273 €. Considerou-se um cartão por fogo, e já se incluíram aqui os 
cartões que serão necessários para acesso aos contentores colocados na via pública para deposição de 
resíduos recicláveis – vidro, embalagens, papel/cartão (é o mesmo que dá acesso ao contentor de 
indiferenciados), orgânicos e em compartimentos do lixo.  

Como é evidente não se registaram diferenças para cada um dos cenários no que respeita a custos 
relacionados com software. 

Os custos associados aos resíduos recicláveis que, tal como referido anteriormente, necessitarão de 
contentores colocados na via pública, são explicitados seguidamente.  

Para estes assumiram-se contentores de 3 000 l. Esta capacidade é suficiente e permite maiores 
espaçamentos entre as recolhas, visto não haver risco de putrescibilidade, diminuindo os custos 
associados. Para além disso, (i) o sistema PAYT a implementar deverá ter alternativa, no caso de não 
se conseguirem atingir na totalidade os objectivos propostos; (ii) não se conhece objectivamente se os 
comércios/serviços envolventes terão de recorrer a esta solução, caso não tenham espaço para 
contentores individuais, aumentando as quantidades que irão ser depositadas neste contentor. 

Relativamente à aquisição destes contentores, o custo por unidade é o presente na Tabela 28. Visto ter 
de se adquirir um contentor para cada fluxo (vidro, embalagens e papel/cartão) o custo anual é o triplo, 
3 300 €. 

No caso dos contentores em compartimentos do lixo, optou-se por assumir a situação actualmente 
existente e que pode ser visualizada na Tabela 17, correspondente a um custo de 809 €/ano, dado ser 
possível implementar o sistema PAYT sem alterações nestes equipamentos. Para além disso, se se 
verificarem alterações, estas não são significativas ao nível dos custos. Tal como referido 
anteriormente, para a análise económico-financeira, apenas se entra em linha de conta com as 
alterações imprescindíveis ao funcionamento do sistema. 

Para implementação de recolha porta-a-porta, terão de ser adquiridos cestos de 40 l para cerca de 931 
fogos. A limpeza destes contentores fica a cargo dos munícipes. Visto serem colocados na rua para a 
recolha, considerou-se uma taxa de 5% associada a reposições devido a possíveis roubos ou danos 
(Tabela 32). 

Tabela 32 – Custos associados à aquisição de cestos para recolha selectiva porta-a-porta, de acordo com 
os Cenários A e B 

Parcela Custo (€)

Aquisição da unidade 12 

Amortização (a seis anos) 1 861 

Custo anual relativo à aquisição 5 584 

Custo anual relativo a vandalismo 279 
Custo anual total  5 863 

 

Os custos associados à recolha de resíduos recicláveis, apresentam-se na Tabela 33 para cada um dos 
cenários considerados. 
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Tendo em consideração que os contentores colocados na via pública apenas serão utilizados pelos 
moradores dos prédios sem compartimento do lixo, calculou-se, com base na capitação da separação 
de recicláveis de cada cenário, qual a quantidade anual separada. De seguida, aplicou-se a esse valor o 
custo de 84 €/t, considerando que, à semelhança do que se passa actualmente, esses contentores serão 
recolhidos pela CESPA Portugal, S.A. 

No caso da recolha selectiva porta-a-porta, utilizaram-se os custos fornecidos pela Maiambiente, EEM, 
de 78 €/t para embalagens e papel/cartão, e de 44 €/t para vidro. Por outro lado, assumiu-se que a 
fracção de vidro corresponderá a 16% das quantidades recolhidas porta-a-porta. Esta percentagem é a 
mesma que se verifica actualmente para recolha em compartimentos do lixo, pois, tal como se referiu 
inicialmente, na simulação destes cenários não se introduziu nenhuma hipótese de variação da relação 
entre os fluxos. 

O Cenário B apresenta maiores custos de recolha, visto pressupor uma maior quantidade de resíduos 
recicláveis separados. 

Tabela 33 – Custos associados a recolha selectiva para os Cenários A e B 

Custo (€) 
Parcela 

Cenário A Cenário B
Custo anual associado a recolha selectiva em contentores públicos  1 029 1 143 
Custo anual associado a recolha selectiva porta-a-porta de embalagens e papel/cartão  19 861 22 073 
Custo anual associado a recolha selectiva porta-a-porta de vidro 2 134 2 372 
Custo anual associado a recolha selectiva porta-a-porta 21 996 24 444 
Custo anual total 23 024 25 588 

 

Seguidamente faz-se uma abordagem à fracção dos resíduos orgânicos.  

Para estes, independentemente da capacidade da viatura disponível para a sua recolha, assume-se 
como ponto de partida, que a frequência de recolha deve ser de quatro vezes por semana, isto é de dois 
em dois dias. Este pressuposto justifica-se devido à putrescibilidade dos resíduos produzidos, bem 
como pelo facto de que como são encaminhados para valorização orgânica devem manter um bom 
nível de qualidade. 

Respeitando esta directriz, o contentor a colocar na via pública para recolha de orgânicos, não 
deve ter capacidade superior a 800 l, pelo que se optou por um contentor com acesso por smart key, 
não para efeitos de facturação, mas apenas para controlo dos utilizadores, no sentido de evitar 
contaminações. 

Um contentor para este efeito pode ser o mesmo utilizado para deposição de resíduos indiferenciados 
em compartimentos do lixo, pelo que os custos são os mesmos, isto é, de 139 €/ano. 

No sentido de implementar a recolha de orgânicos porta-a-porta, é essencial a distribuição de 
contentores em compartimentos do lixo. Tendo em consideração a estimativa de moradores em 
prédios do Lidador, pressupõe-se que cada compartimento do lixo deverá possuir um contentor de 90 
l, em qualquer um dos cenários considerados. Dado que são precisos 6 contentores, cujo custo unitário 
é de 55 €, sendo a amortização feita a 6 anos, estes correspondem a um custo de 55 €/ano. Também 
aqui se considera que a limpeza fica a cargo dos munícipes. 

No caso dos contentores de 10 l para recolha porta-a-porta, tendo em consideração que será 
necessário distribuir 931, com custo unitário de 5 € e amortização em 6 anos, obtém-se um custo anual 
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de 814 €. Para este valor também se assumiu a taxa de 5% associada ao roubo e actos de vandalismo, 
tal como anteriormente para contentores que são colocados na rua para a recolha.  

Para tornar esta solução uma realidade é necessário distribuir sacos biodegradáveis. A empresa Fapil 
– Indústria de Escovaria, S.A. indicou o preço de 1,20 € para rolos de 10 sacos de 15 l, com fecho 
fácil, isto é, 0,12 € por saco. Contudo, a empresa acrescentou que este valor é meramente indicativo.  

Considerando uma frequência de recolha de dois em dois dias, e assumindo que todos os moradores no 
Lidador utilizarão estes sacos, obtém-se um custo de 28 920 €/ano.  

Para a recolha de resíduos orgânicos, visto não se possuir dados que objectivamente representem 
esta situação, assume-se o valor de 60 €/t, quantia intermédia entre os custos de recolha selectiva 
porta-a-porta que a Maiambiente, EEM tem para as embalagens e para o vidro. Considerando que os 
resíduos orgânicos apresentam um peso intermédio daqueles fluxos, obtém-se um custo de 2 998 
€/ano, para o Cenário A, e de 8 994 €/ano, para o Cenário B. 

 

Destino 

Os custos associados ao destino final dos resíduos produzidos na zona piloto do Lidador, dizem 
respeito aos RSU indiferenciados recolhidos no Circuito N11 e no contentor na via pública e entregues 
na LIPOR II para valorização energética, bem como dos resíduos orgânicos entregues para valorização 
orgânica, na LIPOR I.  

Considerando que a entrega de resíduos indiferenciados na LIPOR II tem o preço de 47,53 €/t, o custo 
associado é de 60 977 €/ano para o Cenário A, e de 54 588 €/ano para o Cenário B, respectivamente. 

Embora a priori se possa pensar a valorização orgânica como uma actividade geradora de receitas, a 
realidade é que não dá lucro. 

Deste modo, considerando 60 €/t para custo de tratamento e 35,70 €/t o preço de venda do composto11, 
valores indicados pela LIPOR, obtém-se um saldo negativo de 2 106 €/ano, para o Cenário A, e de 6 
318 €/ano, para o Cenário B. 

 

Síntese de Custos 

A Tabela 34 faz a sistematização dos custos até aqui apresentados para cada cenário estabelecido. 

Relativamente aos custos associados aos equipamentos necessários para implementação do sistema 
PAYT, não se registam alterações em ambos os cenários, visto que as capacidades assumidas são 
adequadas a ambos os casos, como foi explicado. 

O software, cujo custo foi incluído nesta categoria, diz respeito ao necessário para leitura dos cartões e 
smart key que dão acesso aos contentores de resíduos indiferenciados. 

Os custos de recolha de orgânicos são incrementados pelo facto de terem de ser adquiridos sacos 
biodegradáveis. O custo utilizado nos cálculos poderá estar sobrestimado, visto a empresa contactada 
ter declarado o preço como meramente indicativo. 
                                                 
11 O composto produzido na Central de Valorização Orgânica da LIPOR I, apresenta vários preços de venda, 
tendo-se utilizado o valor referente à situação mais usual, que é a venda de composto Nutrimais Pulverulento, a 
revendedores. Note-se ainda que a tonelada de composto não corresponde à tonelada de resíduos, logo utilizou-
se uma relação que pressupõe uma redução de 50% em peso. [39] 
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Na recolha já se verificam diferenças entre os cenários construídos, podendo-se constatar que o 
Cenário A, considerado pessimista, é mais caro do que o Cenário B, considerado optimista. 

Note-se que a recolha de resíduos orgânicos e de recicláveis (vidro, embalagens, papel/cartão) 
apresenta mais custos no Cenário B, pois este admite maior percentagem de separação de resíduos. No 
entanto, os custos com os resíduos indiferenciados, não são tão elevados quanto no Cenário A, pelo 
que, no total de custos de recolha, o Cenário B os apresente mais baixos.  

Visto a valorização orgânica ser uma actividade que não dá lucro, o Cenário B sai penalizado em 
termos de destino conferido aos resíduos orgânicos. Deste modo, fica demonstrada a importância de se 
implementar um programa de compostagem caseira, tal como afirmado na proposta de sistema PAYT 
elaborada. 

Tabela 34 – Custos associados ao sistema PAYT para o Cenário A e B 

Custo (€/ano) 
Parcela Cenário 

A 
Cenário 

B 
Custo associado à existência de contentor público de indiferenciados  1 100 1 100 
Custo associado à existência de contentores para recolha porta-a-porta de indiferenciados 10 794 10 794 
Custo associado à existência de contentores públicos de recicláveis  3 300 3 300 
Custo associado à existência de contentores em compartimentos do lixo para recicláveis 809 809 
Custo associado à existência de cestos para recicláveis 5 863 5 863 
Custo associado à existência de contentor público de orgânicos  139 139 
Custo associado à existência de contentores em compartimentos do lixo para orgânicos 55 55 
Custo associado à existência de contentores para orgânicos 814 814 
Custo associado à existência de sacos biodegradáveis 28 920 28 920 
Custo associado a software  2 773 2 773 
Custo total anual associado a equipamentos  54 568 54 568 
Custo associado a recolha de contentor público de indiferenciados  187 93 
Custo associado a recolha de contentores para recolha porta-a-porta de indiferenciados 54 316 43 453 
Custo associado a recolha de contentores públicos de recicláveis 1 029 1 143 
Custo associado a recolha porta-a-porta de recicláveis 21 996 24 444 
Custo associado a recolha porta-a-porta de orgânicos  2 998 8 994 
Custo associado a software  2 000 2 000 
Custo total anual associado a recolha  82 525 80 128 
Custo associado ao destino conferido a resíduos indiferenciados 60 977 54 558 
Custo associado ao destino conferido aos resíduos orgânicos 2 106 6 318 
CUSTO TOTAL 200 175 195 572

 

Na Tabela 35 é possível verificar os custos de ambos os cenários considerados por tipo de resíduo 
recolhido. 

Em termos globais, os resíduos indiferenciados são aqueles a que corresponde a maior fatia de custos 
nos sistemas de gestão, pelo facto de que, como vimos anteriormente, acarretarem elevada despesa ao 
serem entregues na LIPOR II. 

Comparando os dois casos, é o Cenário B o que apresenta a maior fatia de custos na gestão dos 
resíduos recicláveis e orgânicos, visto nele ter sido pressuposto uma maior separação de resíduos. No 
entanto, estes custos são compensados pela diminuição verificada nos RSU indiferenciados. 
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Mesmo nos casos em que o Cenário B apresenta maiores custos globais, tem menor custo por 
tonelada. Este facto deve-se a que os investimentos em equipamento são os mesmos nos dois cenários; 
porém, no Cenário B, a quantidade de resíduos separados é maior, pelo que é mais ajustado às 
quantidades recolhidas, tanto de orgânicos como das fracções de vidro, embalagens e papel/cartão. 
Quanto aos resíduos indiferenciados, o custo por tonelada é menor no Cenário B, pois a diminuição na 
quantidade destes resíduos induz redução dos custos de recolha e de entrega na LIPOR II, 
relativamente ao caso do Cenário A. 

No final, ao Cenário A corresponde o custo de 121 € por tonelada de resíduos e ao cenário B o de 119 
€, neste aspecto também confirmando as designações atribuídas inicialmente de cenário pessimista e 
optimista, respectivamente.  

Tabela 35 – Custos associados ao sistema PAYT por tipo de resíduo recolhido, de acordo com os 
Cenários A e B 

Custo  
Parcela 

Cenário A Cenário B 
Custo associado a resíduos recicláveis (€/ano) 32 996 35 559 
Custo por tonelada de resíduos recicláveis (€/t) 105 101 
Custo associado a resíduos orgânicos (€/ano) 35 033 45 241 
Custo por tonelada de resíduos orgânicos (€/t) 701 302 
Custo associado a resíduos indiferenciados (€/ano) 132 146 114 771 
Custo por tonelada de resíduos indiferenciados (€/t) 103 100 

 

3.4.2.2 Análise de Receitas 

Para o cálculo das receitas teve-se em consideração as associadas à venda de resíduos recicláveis aos 
retomadores, utilizando o valor respectivo ao lucro obtido nesta actividade, de cerca de 71,87 €/t de 
materiais recicláveis (este valor corresponde à EBITDA e foi fornecido pela LIPOR). 

Assim sendo, a actividade de triagem é responsável por cerca de 22 667 €/ano de receitas para o 
Cenário A e de 25 190 €/ano, para o Cenário B. 

Por isso, no Cenário A, as receitas cobrem cerca de 11% dos custos e no Cenário B, cerca de 13%.  

O défice anual para os Cenários A e B é de 177 509 € e de 170 381 €, respectivamente. Tal como 
esperado é menor no cenário considerado mais optimista. 

 

3.4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No sistema de gestão actual os custos globais anuais e o custo por tonelada de resíduos são bastante 
mais reduzidos do que os dos cenários considerados. Por outro lado, as receitas associadas à retoma 
cobrem uma percentagem de custos superior, cerca de 16%, embora no seu global sejam inferiores. 

Daqui se conclui que o sistema PAYT proposto é tanto mais compensador quanto maior for a taxa de 
separação e que 15% não é o suficiente para que se constitua como uma opção atraente. De facto, 
apenas com 35% de separação é que as receitas cobrem uma percentagem de custos idêntica à do 
sistema de gestão actual. Mesmo assim, os custos por ano e por tonelada de resíduos continuam a ser 
superiores aos do sistema de gestão actualmente em vigor. 
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As percentagens de separação consideradas dizem respeito apenas a efeitos PAYT. Contudo, a 
introdução de recolha selectiva porta-a-porta por si só garante um incremento na separação muito 
significativo. 

A introdução da compostagem caseira fará reduzir significativamente os custos associados ao sistema. 

Acrescente-se ainda que alguns dos equipamentos propostos podem ter custos mais reduzidos face aos 
considerados, caso possam ser facultados através de fundos externos à Maiambiente, EEM. Este é um 
aspecto importante visto que no capítulo das amortizações de equipamento se verifica uma grande 
diferença entre o sistema actual e o PAYT. 

Com base na análise realizada pode-se ainda fazer algumas considerações sobre as possíveis tarifas 
inerentes ao sistema PAYT proposto. 

Se a tarifa cobrada aos munícipes se mantivesse associada ao consumo de água, apenas cobriria 29% e 
30% dos custos globais resultantes da aplicação do sistema PAYT nos termos dos Cenários A e B, 
respectivamente. Por isso é inevitável haver um aumento de tarifa para cobrir maior percentagem dos 
custos de gestão. 

No sentido de melhor perceber quanto podem os munícipes pagar pelas vezes que colocam os seus 
indiferenciados para recolha, supuseram-se 3 hipóteses nos Cenários A e B, as quais variam na 
percentagem de custos que é coberta pelas receitas provenientes da tarifa: (i) as receitas provenientes 
da tarifa são iguais às que actualmente são recebidas com base no consumo da água, isto é, 58 953 
€/ano (portanto, no caso do Cenário A cobrem 29% dos custos e no Cenário B cobrem 30% dos 
custos); (ii) as receitas provenientes da tarifa cobrem 61% dos custos do Cenário A, e 59% dos custos 
do Cenário B, de forma a que o défice do sistema seja de 55 170 €/ano, tal como se verifica para o 
sistema de gestão actual; (iii) as receitas provenientes da tarifa cobrem a totalidade do défice (isso 
significa que no caso do Cenário A o grau de cobertura seja de 89%, e no Cenário B seja de 87%). 

Na Tabela 36 é possível seguir cada uma das hipóteses descritas, e verificar os custos resultantes para 
o munícipe para a descarga dos diferentes volumes de deposição de que podem usufruir, isto é, 90 l 
para os cidadãos com contentor individual, 60 l para os cidadãos que utilizam o contentor público e 15 
l para os cidadãos que vivem em prédios com compartimento do lixo. 

Tabela 36 – Encargos do sistema para o munícipe em diferentes cenários de cobertura dos custos pelas 
tarifas PAYT 

 Cenário A Cenário B 
 A1 A2 A3 B1 B2 B3 
Custos cobertos pela tarifa (%) 29 61 89 30 59 87 
Défice (%) 59 28 0 57 28 0 
Défice (€/ano) 118 556 55 170 0 111 429 55 170 0 
Receitas provenientes da tarifa (€/ano) 58 953 122 339 177 509 58 953 115 211 170 381
Preço por kg de resíduos indiferenciados (€/kg) 0,046 0,095 0,138 0,051 0,100 0,148 
Preço de descarga dum receptáculo de 90 l (€) 1,54 3,19 4,63 1,72 3,36 4,97 
Preço de descarga dum receptáculo de 60 l (€) 1,03 2,13 3,09 1,15 2,24 3,31 
Preço de descarga dum receptáculo de 15 l (€) 0,26 0,53 0,77 0,29 0,56 0,83 
Custo mensal por residência (€/mês) 4,32 8,97 13,01 4,32 8,45 12,49 

 

Por consulta da Tabela 36, pode verificar-se que o Cenário A apresenta preços associados aos 
receptáculos menores que o Cenário B, pois a quantidade de indiferenciados utilizada nos cálculos é 
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maior; no entanto, ao final do mês cada residência pagará menos no Cenário B, visto ter menos RSU 
indiferenciados, e, por isso, necessitar de repetir menos vezes o volume de resíduos para recolha. A 
diferença entre os dois cenários é tanto mais significativa quanto menor for o défice registado.  

Os Cenários A1 e B1 correspondem a uma situação em que os cidadãos não sentirão alterações 
significativas na factura a pagar, visto actualmente ela andar à volta de 4,24 €/mês. Nos casos A2 e B2 
a factura praticamente duplicará. 

Os Cenários A3 e B3 correspondem à situação ideal em que as receitas cobrem os custos do sistema. 
Neste caso os munícipes sentir-se-ão muito penalizados. 

Compete à entidade gestora do sistema decidir se o incremento da tarifa deverá ser feito de uma só vez 
ou se poderá ser realizado faseadamente. Na perspectiva de se pretender motivar os munícipes e 
integrá-los no projecto parece fazer mais sentido a segunda alternativa. 

Na aplicação deste sistema PAYT também pode acontecer que os RSU indiferenciados comecem a 
diminuir, sem aumentar a fracção de recicláveis, por desvio de RSU para outros sistemas ou por 
deposição ilegal. Neste caso, dado que as receitas se fazem por via da taxação dos RSU 
indiferenciados, o desequilíbrio financeiro do sistema pode agudizar-se, a menos que se considere um 
aumento de tarifa que cubra esta situação.  

Se se considerar que os RSU indiferenciados diminuem de 5% por “extravio” e/ou prevenção, os 
encargos para os munícipes para repor o equilíbrio assumido nas hipóteses consideradas devem ser os 
da Tabela 37. 

Tabela 37 – Encargos do sistema para o munícipe em diferentes cenários de cobertura dos custos pelas 
tarifas PAYT, considerando que há desvio de 5% de resíduos indiferenciados 

 Cenário A Cenário B 
 A1 A2 A3 B1 B2 B3 
Preço por kg de resíduos indiferenciados (€/kg) 0,048 0,100 0,146 0,054 0,106 0,156 
Preço de descarga dum receptáculo de 90 l (€) 1,62 3,36 4,87 1,81 3,54 5,23 
Preço de descarga dum receptáculo de 60 l (€) 1,08 2,24 3,25 1,21 2,36 3,49 
Preço de descarga dum receptáculo de 15 l (€) 0,27 0,56 0,81 0,30 0,59 0,87 
Custo mensal por residência (€/mês) 4,55 9,44 13,70 4,55 8,89 13,15 

 

De qualquer modo, a hipótese B1 é a mais favorável ao munícipe, pois incorre em menores aumentos 
de custos, ao passo que a situação B3 é a mais aprazível à entidade gestora, pois anula o défice 
existente. 

Em resumo, o Cenário B é o mais favorável não só ambientalmente, pois considera a maior separação 
de resíduos, mas também no que os munícipes pagarão mensalmente. A hipótese B2 é a que parece ter 
melhor equilíbrio entre as partes interessadas, seja a entidade gestora, seja o munícipe. Nesta, a 
entidade gestora não sai “prejudicada”, pois mantém o mesmo défice de 55 170 €/ano, que 
corresponde ao actual sistema de gestão, e o munícipe não vê os seus encargos aumentados de uma 
tarifa que permite cobrir a totalidade dos custos de gestão, e, como tal, é muito mais elevada. 

Note-se que nesta opção é implícito que a separação teve um aumento de 15%, significando que os 
cidadãos melhoraram o seu comportamento ambiental, mas, apesar disso, são financeiramente 
punidos, visto pagarem um valor bem superior ao que pagam actualmente. Não é fácil convencer os 
munícipes da legitimidade do sistema PAYT com estas consequências, quando, no restante município 
outros continuam a ser “premiados” por um desempenho ambiental inferior. 
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Pelo menos neste momento, em que se pretende ensaiar uma experiência deste tipo, talvez seja mais 
importante distanciar o sistema PAYT da questão financeira e aproximá-lo mais dos benefícios 
ambientais que traz e das facilidades conferidas aos cidadãos para construção de um ambiente mais 
sustentável, embora isso não pareça ser muito compatível com a diminuição dos prejuízos. 
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4  
CONCLUSÃO 

 

 

As consequências para a qualidade de vida dos cidadãos e os encargos de gestão para os municípios 
são as duas grandes questões que a problemática da gestão dos resíduos sólidos urbanos encerra.  

Os sistemas Pay-As-You-Throw pretendem dar resposta a esta questão através da redução de resíduos e 
da redistribuição dos custos inerentes ao respectivo sistema de gestão, integrando o crescimento 
económico, ambiental e social com as novas directrizes preconizadas pela legislação no que respeita à 
gestão sustentável dos RSU. 

A consecução destes objectivos é realizada através da indexação das tarifas de resíduos, 
exclusivamente ao respectivo sistema, passando os munícipes a ser cobrados pela quantidade de 
resíduos produzida, com deduções baseadas nos índices de reciclagem, pondo deste modo em prática o 
Princípio do Poluidor-Pagador. Pretende-se atribuir a responsabilidade ao produtor integrando-o no 
sistema de gestão e simultaneamente contribuir para a sua auto-suficiência. 

A aplicação dum projecto desta natureza apresenta requisitos legais, políticos, técnicos, económicos, 
urbanos e sociais, que podem condicionar a igualdade de oportunidade e equidade dos cidadãos 
perante a nova forma de gestão de RSU. 

Esses requisitos implicam um bom conhecimento da área abrangida, o estabelecimento de indicadores 
de acompanhamento da sua aplicação e a realização de fiscalização no terreno. A disponibilidade de 
informação pormenorizada sobre custos e receitas de gestão é essencial para definir tarifários que 
convirjam para o grau de cobertura de custos pretendido, designadamente a completa auto-suficiência, 
e, que, simultaneamente, sejam motivadores de boas práticas por parte dos cidadãos.  

A entidade gestora deve estar consciente de que os tarifários PAYT a praticar são dependentes do 
amadurecimento do sistema, isto é, o conhecimento da sua evolução é determinante para que a tarifa 
reflicta os seus custos efectivos de gestão e os munícipes não sejam penalizados. 

Estas questões são decisivas no sentido de minimizar as consequências negativas que possam advir da 
aplicação confinada dum sistema deste natureza, nomeadamente a deposição ilegal e a migração de 
resíduos. 

O caso de estudo aqui apresentado reflecte a análise de várias destas facetas dos sistemas PAYT e 
procura estabelecer bases para a sua aplicação à zona piloto do Lidador, localizada no Município da 
Maia. 

O projecto iniciou-se com o conhecimento da área de implementação em termos socioeconómicos e de 
estrutura urbana, verificando-se ser uma zona com cerca de 3 476 habitantes sobretudo constituída por 
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moradias com jardim, bem delimitada da envolvente, portanto facilitando o posterior 
acompanhamento da operação do sistema por parte da entidade gestora.  

A caracterização do actual sistema de gestão foi outro aspecto determinante. Verificou-se que os 
resíduos orgânicos têm um peso muito relevante, de cerca de 60% dos RSU produzidos; estimou-se a 
capitação de 1,06 kg/(hab.dia) de resíduos indiferenciados; e, foram realizados inquéritos no local, no 
sentido de distinguir diferentes tipos de produtores, no que respeita aos hábitos de deposição dos seus 
resíduos e aos quantitativos produzidos, tendo-se chegado à conclusão de que os comércios e serviços 
da zona piloto são responsáveis por cerca de 26% dos RSU indiferenciados colocados para recolha. 
Discriminou-se toda a estrutura técnica do sistema de gestão desde a deposição de resíduos até à sua 
entrega para valorização. 

Todo esta informação foi essencial para definir uma proposta de sistema PAYT, desde logo ajustada às 
condicionantes do actual sistema de gestão, aproveitando-lhe os recursos já existentes, 
designadamente os cidadãos residentes em moradias possuírem um contentor com um identificador 
electrónico que permite o reconhecimento do produtor. 

A morfologia definida pretende assegurar que os cidadãos sejam cobrados pelo número de vezes que 
colocam determinado volume para recolha e baseia-se, sobretudo, na implementação de recolha 
selectiva porta-a-porta acompanhada de soluções para os resíduos indiferenciados que permitem a 
identificação do produtor de qualquer tipologia de habitação existente no Lidador.  

Este projecto deve garantir uniformidade dos contentores distribuídos e a presença do identificador 
electrónico, e estabelecer conjunturas de recolha dissuasoras de desvios ao sistema, designadamente, a 
promoção da colocação dos contentores cheios e convenientemente fechados para recolha, a devida 
definição e informação dos horários de recolha, que devem ser o mais possível compatíveis com os 
horários dos estabelecimentos de comércios/serviços. 

Na morfologia definida minimizou-se ao máximo o número de equipamentos de deposição na via 
pública, visto estes serem já actualmente locais de deposição ilegal; e, ainda, vincou-se a necessidade 
de introdução dum programa de compostagem caseira previamente ao sistema PAYT, essencialmente 
pelo facto de contribuir para a cessação dos custos de recolha de resíduos orgânicos. No primeiro caso, 
o acatamento dessa directriz não invalida medidas de fiscalização adicionais. 

Apesar das opções tomadas pela facturação baseada no volume, o sistema de pesagem é o mais 
adequado e justo por não limitar o utente nas utilizações que pretende fazer do serviço. Porém, tem 
vários outros inconvenientes que não o adaptavam ao caso em análise. 

A análise económico-financeira do actual sistema de gestão e de dois cenários de aplicação do sistema 
PAYT proposto, pressupondo diferentes aumentos de separação de resíduos, foi também realizada. 
Pretendeu-se comparar o seu desempenho relativo e definir uma tarifa que melhor traduza a relação de 
equilíbrio entre os custos/benefícios para o munícipe e para a entidade gestora. Qualquer dos cenários 
PAYT apresentados pressupõem aumento da tarifa actual, conduzindo a que, mesmo um cidadão que 
melhore o seu comportamento ambiental seja penalizado financeiramente.  

Um dos riscos associados a estes sistemas é o que advém da possibilidade dos RSU indiferenciados 
serem desviados do sistema normal de gestão, contribuindo para desequilibrar o balanço entre custos e 
receitas, e obrigando a incrementar a tarifa unitária a aplicar. Num cenário que considera esta hipótese 
e que pressupõe que a tarifa cubra 59% dos custos de gestão, os encargos estimados para cada 
habitação são de 8,89 €/mês. 

Apesar disso, não se deixa de acreditar nas vantagens de implementação de um sistema PAYT, tanto a 
nível ambiental, como social e económico, pois é possível, através de sensibilização adequada, 

84 



Estudo Preliminar para Implementação de um Sistema PAYT no Município da Maia – Lidador 

 

envolver os cidadãos neste desafio e integrá-los no projecto. A partir do sistema proposto é possível 
agora analisar quais os aspectos técnicos que poderão ser alterados ou integrados, no sentido de 
minimizar os custos e, consequentemente, a tarifa, de forma a ajustar o sistema ao balanço custo-
benefício que a entidade gestora pretende obter e aos encargos que têm de ser devidos aos munícipes. 

A proposta apresentada não se adequa a uma transposição imediata para outras zonas que não a do 
Lidador. É importante reter que cada sistema PAYT se tem de condicionar às características próprias 
inerentes à área que pretende abranger. Por isso, qualquer outro estudo realizado nesta perspectiva 
PAYT deverá compreender, à semelhança deste, uma pesquisa socioeconómica sobre a população e 
ter por base a completa caracterização do sistema de gestão vigente. 

Outro aspecto de primordial importância é a sensibilização à população, pois, tal como já referido, a 
aplicação do projecto pode acarretar custos elevados. Este é um factor determinante no sucesso do 
sistema PAYT, devendo-se adequar a informação a disseminar aos diferentes grupos socioeconómicos 
existentes na população alvo. 

A necessidade de harmonizar o sistema definido com a questão jurídica é também um aspecto 
importante. No caso específico do Lidador é preciso assegurar a possibilidade de praticar uma tarifa 
diferente do resto do Município.  

Este trabalho acaba por apresentar-se como uma ferramenta de ajuda à decisão, estabelecendo 
sugestões para a introdução dum sistema PAYT e alertando para as vantagens e riscos que daí possam 
advir. E, apesar de, devido à actual conjuntura financeira e política não se prever a sua imediata 
aplicação, este estudo que se adequa ao que parece ser a direcção a seguir no contexto dos sistemas de 
gestão de RSU, pode ser útil para a concretização dum projecto inovador a nível nacional, em termos 
de sustentabilidade ambiental, económica e social.  
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ANEXO A – INQUÉRITO AOS PRODUTORES 
 

 
 

 

INQUÉRITO AOS PRODUTORES 
 

Comércios e Serviços 

Município da Maia – Lidador 
 

Objectivo: Caracterizar os resíduos sólidos urbanos 
produzidos no Lidador e o destino que lhes é atribuído. 

 
Identificação do Comércio/Serviço 
 
Morada 
 
 

1. Qual o tipo de comércio/serviço (restaurante, café, florista, …)? 
 

 
2. Horário de funcionamento  
 
3. Número de trabalhadores   

 

4. Qual o tipo de resíduos que produz e respectivo local de deposição (assinale com uma cruz)? 
 
Tipo de Resíduos Contentor 

Individual 
Moloks 

 
Ecocentro Ecoponto Outros 

(Qual?) 
Alimentares      
Resíduos Verdes      
Papéis      
Cartão      
Compósitos (tetra-pack)      
Têxteis      
Têxteis Sanitários      
Plásticos      
Madeira      
Vidro      
Metais      
Resíduos Domésticos Especiais       
 

5. Quais as quantidades de resíduos produzidas diariamente de acordo com o seu local de deposição? 
 
Local de Deposição Quantidade diária (litros/dia) 
Contentor Individual  
Moloks  
Ecocentro  
Ecoponto  
Outros  

NOTA: A fim de estimar as quantidades produzidas utilize como referência os volumes dos sacos utilizados (30, 50, 60, 80, 

100, 120, 150 l) ou dos contentores (90, 120, 240, 360, 800, 1100 l)  

 
6. Costuma utilizar o molok e ecoponto mais próximos? Se não, porquê? 

  
Moloks               Sim  Não. Porque… 
Ecopontos  Sim  Não. Porque… 
 

7. Sugestões relacionadas com a recolha de resíduos 
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ANEXO B – ANÁLISE DESCRITIVA DA INFORMAÇÃO OBTIDA NOS INQUÉRITOS 

 

A primeira questão do inquérito prendia-se com saber qual o horário de funcionamento dos 
estabelecimentos. Verificou-se que em média trabalham cerca de 10,3 horas diárias, havendo 
estabelecimentos abertos durante todas as horas do dia (lar de terceira idade) e outros que apenas 
trabalham 4,5 horas por dia (escola de música). Na Tabela B1 pode consultar-se os dados estatísticos 
referentes a este aspecto. 

Tabela B1 – Dados estatísticos referentes ao número de horas de trabalho diárias 

Produtores Horas de Trabalho Diárias 
Válidos Em Falta Média Mediana Máximo Mínimo Moda Desvio Padrão 

37 0 10,3 9,5 24,0 4,5 7,5 3,7 

 

A produção de resíduos pode ocorrer durante todo o dia, tal como se pode verificar pela Fig. B1, pelo 
facto dos estabelecimentos laborarem sobretudo de manhã e de tarde. 
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Fig. B1 – Parte do dia em que as actividades inquiridas laboram normalmente 

 

A restauração é a actividade que predominantemente trabalha de manhã, tarde e noite; os comércios 
trabalham sobretudo de manhã e de tarde (Fig. B2). 

0 2 4 6 8 10 12

F - Construção

G - Comércio

I - Restauração

L - Actividades imobiliárias

M - Actividades de consultoria, científ icas , técnicas ou similares

O - Administração Pública

P - Educação

Q - Actividades de saúde humana e apoio social

R - Actividades desportivas

S - Outras actividades de serviços

Número de Produtores

Tarde Manhã/Tarde Manhã/Tarde/Noite Não respondeu

 
Fig. B2 – Actividades económicas e respectiva altura do dia de laboração 
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A questão do inquérito relativa ao número de trabalhadores pretendia fornecer uma ideia da 
dimensão das actividades económicas presentes na zona piloto. Tal como se pode ver pela Tabela B2, 
em média os estabelecimentos têm 3 trabalhadores; no entanto o valor mais frequente é de 1 
trabalhador. Para este cálculo foi excluída a escola de ensino básico com jardim-de-infância pelo facto 
de ser um outlier, pois possui cerca de 29 colaboradores. Exceptuando este caso, os estabelecimentos 
são de pequena dimensão. Os inquiridos correspondem a um total de 99 trabalhadores; se 
contabilizarmos a escola, teremos um total de 128 pessoas empregadas cujo trabalho se localiza na 
zona do Lidador. O desvio padrão é bastante elevado pela dispersão existente.  

Tabela B2 – Dados estatísticos referentes ao número de trabalhadores 

Produtores Número de Trabalhadores 
Válidos Em Falta Média Mediana Máximo Mínimo Moda Desvio Padrão Soma 

34 3 3 2 13 1 1 3 99 

 

Na Fig. B3 é possível ver a distribuição do número de trabalhadores por actividade económica. Os 
comércios têm maioritariamente 1 único trabalhador.  
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P - Educação Q - Actividades de saúde humana e apoio social

R - Actividades desportivas S - Outras actividades de serviços
 

Fig. B3 – Número de trabalhadores empregados nas diversas actividades económicas 

 

As actividades de comércio, de consultoria, científica, técnica ou similar e de administração pública 
são as que empregam maior número de trabalhadores (Fig. B4).   
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M - Actividades de consultoria, científicas , técnicas ou similares
O - Administração Pública
P - Educação
Q - Actividades de saúde humana e apoio social
S - Outras actividades de serviços  

Fig. B4 – Percentagem de trabalhadores empregados em cada uma das actividades económicas 
presentes 

 

Relativamente à tipologia de resíduos produzidos e respectivo local de deposição, a Fig. B5 mostra 
o número de actividades produtoras de diferentes categorias de resíduos. A categoria de “outros 
resíduos” inclui, sobretudo, cabelos, provenientes dos cabeleireiros, e resíduos hospitalares. Foram 
excluídos os resíduos resultantes de limpezas, tais como pó, por exemplo. 
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Fig. B5 – Número de estabelecimentos que produzem cada uma das categorias de resíduos avaliadas 

 

A Fig. B6 permite verificar os tipos de resíduos que se produzem vulgarmente em cada actividade 
económica.  
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Têxteis Têxteis Sanitários Plásticos Madeira Vidro

Metais Domésticos Especiais Outros  
Fig. B 6 – Resíduos produzidos por actividade económica 

 

O destino conferido a cada tipo de resíduo está apresentado na Fig. B7. Esta análise foi feita com base 
no número de produtores que utilizam cada solução por não se possuir os quantitativos 
individualizados para cada tipo de resíduos. Na definição destas sistematizações tiveram de se assumir 
alguns pressupostos que passaremos de seguida a esclarecer. 

No caso de empresas cuja gestão de resíduos estava a cargo das empregadas de limpeza, esta situação 
foi considerada como “Empresa de Recolha”. Também os serviços municipais de recolha de resíduos à 
porta, designadamente verdes ou recicláveis, no caso da escola de ensino básico, foram incluídos nessa 
categoria. Os produtores que admitiram ter uma empresa de recolha que lhes leva os resíduos de 
jardim, apenas utilizam este serviço para grandes quantidades; nas restantes situações, depositavam-
nos junto dos resíduos indiferenciados. Ainda assim, foram incluídos na categoria de “Empresa de 
Recolha” por ser a situação mais comum.  

No caso do papel, existem casos em que a predominância é o ecoponto: porém, o molok é utilizado 
para deposição de papéis previamente destruídos, pela sua confidencialidade.  

No caso dos têxteis sanitários, a opção de “Condomínio” surge num prédio em que a casa de banho é 
comum a todos os serviços, sendo os seus resíduos geridos pelo condomínio. Também para este tipo 
de resíduos aparece como opção “Contentor do Vizinho”. Esta é a situação de um ginásio que diz 
produzir poucos resíduos e utiliza o contentor do vizinho, dado que o seu foi roubado. 

A única actividade produtora de resíduos têxteis é o lar de terceira idade, que os deposita no contentor 
individual. Somente a florista disse ser produtora de resíduos de madeira, cujo destino era uma 
empresa de recolha. Os metais apenas apresentaram dois destinos: o contentor individual e o ecoponto, 
cada um utilizado por 2 produtores. 

Tal como se pode observar pela Fig. B7, o único componente com destino do ecocentro foi o vidro, 
produzido por um restaurante.  
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Fig. B7 – Destino conferido aos diferentes tipos de resíduos (em percentagem de produtores) 
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Em relação às quantidades produzidas, apresentam-se na Tabela B3 as estatísticas obtidas. De notar 
que dos 25 produtores categorizados como “Não se Aplica”, no que respeita ao contentor individual, 2 
deles não responderam porque não utilizam o contentor individual que foi roubado. Para os restantes 
locais de deposição, a categoria de “Não se Aplica” inclui aqueles que não utilizam essas soluções. No 
caso do ecocentro, dois produtores foram incluídos na categoria de “Não sabe”, um porque desconhece 
se esta é uma solução que dão aos resíduos produzidos no seu estabelecimento, e outro porque não 
sabe indicar as quantidades produzidas. A categoria de “outros destinos” inclui todas as opções de que 
se veio a falar até ao momento, excluindo contentor individual, molok, ecoponto e ecocentro. 

Tabela B3 – Dados estatísticos relativos às quantidades de resíduos colocadas nos equipamentos de 
deposição 

Locais de Deposição Contentor 
Individual Molok Ecocentro Ecoponto Outros 

Destinos 
Todos 

os 
Locais 

Válidos 11 13 0 19 6 34 

Em Falta 26 24 37 18 31 3 

Não Sabe 1 7 2 8 15 - 
Número de 
Produtores 

Não se aplica 25 17 35 10 16 - 

Média 601 185 - 176 252 408 

Mediana 270 150 - 100 75 235 

Máximo 2400 700 - 1050 720 2400 

Mínimo 10 10 - 10 10 10 

Moda 270 200 - 10  270 

Desvio Padrão 739 194 - 255 320 615 

Quantidade de 
Resíduos 
(litros/semana) 

Soma 6610 2405 - 3340 1510 13865 

 

Tal como se pode verificar, para cada local de deposição apresentado aos inquiridos, o número de 
respostas válidas é baixo, considerando o número total de produtores que compõem a amostra; no 
entanto, considerando o número total de produtores que efectivamente utilizam essa solução, isto é, 
excluindo aqueles a que não se aplica, esse resultado já não é assim tão redutor (Fig. B8). O valor 
máximo de produção apresentado (2400 l/semana) é de um restaurante que forneceu uma 
sobrestimação pelo facto do seu contentor individual também ser utilizado pelos vizinhos. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Contentor
Individual

Molok Ecocentro Ecoponto Outros
Destinos

N
úm

er
o 

de
 P

ro
du

to
re

s

Utilizadores Não se aplica  
Fig. B8 – Número de utilizadores de diferentes locais de deposição 
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Ainda assim, as quantificações apresentadas encontram limitações na inexistência de sistematização 
deste tipo de informação. Apesar destas restrições, apresenta-se na Fig. B9 a percentagem do total de 
resíduos produzidos pelas actividades económicas presentes no Lidador, de acordo com o local de 
deposição. 

48%

17%

24%

11%

Contentor Individual Molok Ecoponto Outros Destinos  
Fig. B9 – Destino dos resíduos produzidos em percentagem do total (em volume) 

 

Tal como se pode verificar, existe maior quantidade de resíduos cujo local de deposição é 
preferencialmente o contentor individual. Tal facto pode dever-se a duas situações: existe um maior 
número de produtores que disseram desconhecer a quantidade de resíduos depositada no molok, 
quando comparado com os que possuem contentor individual, mas também se pode colocar a questão 
de se aqueles que possuem contentor individual fazem separação ou não. 

Na Fig. B10 pode verificar-se quais as actividades económicas com maior contributo para as 
quantidades de resíduos produzidas.  
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Fig. B10 – Contributo das diversas actividades económicas para os resíduos produzidos (em volume) 

 

Relativamente à questão sobre a utilização do molok mais próximo, 48% dos produtores inquiridos 
responderam que sim (Fig. B11). Aqueles que não sabem correspondem a situações de 
estabelecimentos em que as pessoas inquiridas diziam desconhecer qual o molok a que se costuma 
dirigir a pessoa encarregue desse serviço. 
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Fig. B11 – Percentagem de produtores que utiliza o molok mais próximo12

 

As razões apresentadas pelos 18 produtores que não utilizam o molok estão indicadas na Fig. B 12. As 
duas situações de produtores que disseram não utilizar o molok porque não existe nenhum nas 
imediações, são aqueles cujos contentores individuais foram roubados. Um deles deposita no contentor 
do vizinho, e, no outro caso, os resíduos são levados pela empresa de limpeza. 

Daqui pode concluir-se que apenas estes dois produtores sentem necessidade de ter um molok mais 
próximo, mas apenas porque não têm o individual. Acrescente-se ainda que só um produtor se 
justificou com a capacidade do molok mais próximo não ser adequada. Isto indica que a maioria das 
actividades económicas, exceptuando estes casos, tem equipamento de deposição adequado para RSU 
indiferenciados, próximo dos locais de produção. 
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Fig. B12 – Razões apresentadas pelos produtores para não utilização do molok mais próximo 

 

Quanto à utilização do ecoponto mais próximo, 70% dos respondentes disseram utilizá-lo (Fig. 
B13). 

                                                 
12 Na tipologia de resíduos produzidos foi ignorado o lixo resultante de limpezas. Quando um produtor diz utilizar o molok 
mais próximo, mas este não surge como opção nos locais de deposição de resíduos, significa que só o utiliza para depositar o 
lixo proveniente das limpezas. 

102 



Estudo Preliminar para Implementação de um Sistema PAYT no Município da Maia – Lidador 

70%

27%

3%

Sim Não Não Sabe  
Fig. B13 – Percentagem de produtores que utiliza o ecoponto mais próximo 

 

As razões pelas quais os restantes produtores não utilizam o ecoponto mais próximo estão 
apresentadas na Fig. B14. 
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Fig. B14 – Razões pelas quais os produtores não utilizam o ecoponto mais próximo 

 

Como é claro, as pessoas que utilizam os contentores individuais não procedem à separação dos 
resíduos recicláveis. No entanto, considerou-se conveniente colocá-los numa categoria individual, 
dado que esta foi efectivamente a sua justificação, dando a entender que a recolha porta a porta de 
indiferenciados não estimula a separação. Quando anteriormente se verificou que existe uma maior 
quantidade de resíduos a ser depositada no contentor individual, aqui se comprova, que, de facto, uma 
das razões para essa situação se pode dever à acessibilidade do contentor individual (5 dos 11 
produtores que possuem contentor aquando da realização do inquérito, não fazem separação 
exactamente por essa razão). 

Relativamente à última questão do inquérito, sobre sugestões relacionadas com o actual sistema de 
gestão de resíduos, 14 dos 37 inquiridos deixaram-nas, sobretudo, em forma de reclamação. Na Tabela 
B4 podem ver-se as propostas deixadas e o número de produtores que as mencionaram. 
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Tabela B4 – Sugestões/reclamações deixadas pelos inquiridos 

Sugestões/Reclamações Número de 
Produtores 

Molok sempre cheio 4 
Ecoponto sempre cheio 5 
Não existem ecopontos perto 2 
Lixo no chão junto ao molok 2 
Lixo no chão junto ao ecoponto 4 
Entrada do vidrão pequena 1 
Inexistência de pilhão no ecoponto mais próximo 1 
Número de recolhas semanais insuficiente na casa do lixo 1 
Horário do ecocentro incompatível com o do funcionamento do estabelecimento  1 
Gostava de ter contentor individual 2 
A reposição do contentor após roubo não devia ser da responsabilidade do 
estabelecimento 

1 
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ANEXO C – EDITAL COM TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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