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RESÍDUOS

(a da Lipor e a da Valorsul, ambas inauguradas 
em 2000).
Na sequência da Diretiva Aterro (1999/31/
CE), transposta para o direito interno pelo 
Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de maio, 
que estabelecia metas para o desvio da de-
posição de resíduos urbanos biodegradáveis 
(RUB) em aterros, foi publicada em 2003 a 
Estratégia Nacional para a Redução dos Re-
síduos Urbanos Biodegradáveis (ENRRUBDA), 
que estabelecia metas de recolha seletiva de 
RUB, para dar cumprimento à Diretiva, e pre-
conizava a construção de novas unidades de 
valorização orgânica e a reconversão das já 
existentes, de forma a garantir a produção 
de um composto de qualidade. Contudo, a 
implementação desta estratégia limitou-se 
à construção de instalações de tratamen-
to mecânico e biológico (TMB) para tratar 
os resíduos indiferenciados, sendo a recolha 
seletiva de biorresíduos apenas realizada na 
ALGAR (para os resíduos verdes) e na LIPOR 
e VALORSUL (sobretudo para os resíduos ali-
mentares de grandes produtores).
A estratégia nacional para os biorresíduos, 
recentemente apresentada pela Secretaria do 
Estado do Ambiente e publicada no documen-
to intitulado ”BIORRESÍDUOS CONTAS CERTAS 
NOS RESÍDUOS”, representa uma segunda 
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No início era a valorização orgânica...

Em Portugal continental, muito antes da 
construção dos aterros sanitários e das in-
cineradoras, o primeiro processo de trata-
mento para os resíduos urbanos (RU) foi a 
compostagem. Surgiu na década de 60, com 
a construção da Central de Compostagem de 
Ermesinde, a primeira a funcionar na Penínsu-
la Ibérica, fundada em 1966 por uma empresa 
privada, a qual veio a ser adquirida pelo Esta-
do, em 1979, para servir a Área Metropolitana 
do Porto. Três anos mais tarde, em 1969, a 
Câmara de Lisboa inicia a construção da se-
gunda estação de compostagem do país, na 
época denominada Estação de Tratamento de 
Lixo (conhecida por estação de Beirolas), que 
entrou em funcionamento em 1973. 
Esta aposta inicial pelos processos de valori-
zação orgânica para os RU, que fazia todo o 
sentido uma vez que a componente maioritá-
ria dos RU eram os biorresíduos (em 1962, 75% 
dos RU do município de Lisboa eram resíduos 
fermentáveis), foi contudo relegada para se-
gundo plano. No resto do país o destino dos 
RU continuou a ser as lixeiras municipais, 
situação que permaneceu até ao final do sé-
culo XX. Com a publicação do primeiro PERSU 
(1997), as cerca de 340 lixeiras foram encerra-
das (a última em 2002), dando lugar à constru-
ção de aterros sanitários e duas incineradoras 
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oportunidade, diria que a última chamada 
para o embarque de Portugal rumo ao cum-
primento das metas comunitárias a que está 
obrigado enquanto Estado-Membro da UE. A 
primeira meta é já em 2023 (obrigatoriedade 
da recolha seletiva de biorresíduos), é um pe-
ríodo muito curto quando se arranca pratica-
mente do zero e já podíamos ter iniciado este 
caminho mais cedo.
Considero que este documento se encontra 
bem estruturado, é de leitura fácil, está bem 
escrito e tem uma excelente apresentação 
gráfica. Identifica os aspetos mais críticos 
associados à gestão do fluxo dos biorresí-
duos, reais ou potenciais, e integra de for-
ma extensível todas as possíveis medidas e 
instrumentos necessários para os contornar 
e alavancar o esforço exigido à prevenção, 
recolha e valorização dos bioresíduos e ao 
mercado para os produtos resultantes da sua 
valorização. Revela um trabalho cuidado e de 
grande articulação e colaboração com as co-

cretária de Estado escreveu no prefácio deste 
documento - ”A recolha dedicada de biorresí-
duos e a sua valorização é dos mais impor-
tantes e disruptivos passos em matéria de 
gestão de resíduos desde o encerramento das 
lixeiras, no final do século passado” – e gos-
taria de vivenciar no início da terceira década 
do século XXI esta segunda revolução no setor 
dos resíduos.
Por em prática esta estratégia é um gran-
de desafio, o seu sucesso exige uma grande 
determinação política, uma boa articulação 
entre várias entidades, a implementação a 
muito curto prazo de todas as medidas e 
instrumentos regulamentares e económicos 
identificados como apropriados e, acima de 
tudo, uma grande motivação e envolvimento 
de cada um de nós, pois todos somos, inde-
pendentemente de outras responsabilidades 
acrescidas associadas à nossa profissão, ci-
dadãos consumidores e produtores de biorre-
síduos. 
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ESTA ESTRATÉGIA 

É UM GRANDE 
DESAFIO, O SEU 

SUCESSO EXIGE (...), 
ACIMA DE TUDO, UMA 
GRANDE MOTIVAÇÃO 
E ENVOLVIMENTO DE 

CADA UM DE NÓS

PU
B.

missões intermunicipais, câmaras municipais 
e Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos 
(SGRU).
Revejo-me na afirmação que a Senhora Se-


