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Mafri • 
2009 41 916 10,1%  + 
2012 37 840 22% + 

Sintra • 
20091 203 786 -12,7% 4, 

20121167 971 5,9% + 

177  924 
597 627 

Porto e Lisboa 
já fazem quase 

tanto lixo como 
antes da crise 

Toneladas recolhidas por município 
dados de 2018 e variação face a 2009 e 2012 

• Póvoa de Varzim 
2009137 984 -4,5% 4, 

2012133 493  8,3% + 

• Vila do Condo 
2009143 162 4,7% f 

2012 40 608 11,3% + 

• Mala 
2009 59 367  1,7% 1. 

2012 55 228  9,3% ,t• 

• Valongo 

litilip

 2009137 287 18,1% f 

2012137 331 18,7% + 

Variação 
face a 
2018 

60 374 

92 678 

Produção não pára de crescer nas duas áreas 
metropolitanas. Aumento do poder económico é o principal 

fator, mas turismo também impulsiona esta tendência 

Matosinhos • 
2009 94 997 -2,4% 4. , 

2012 85 493 8,4%  01.  

144  922 
9'ondomar 

/2009171 396  3,6% + 

2012166 801 10,7% + 

Ana Sofia Rocha 
anaslerreira@japt 

TENDÉNCIA  A quantidade de lixo 
produzido nas áreas metropolita-
nas do Porto e de Lisboa no ano 
passado está perto dos valores que 
se verificavam antes da crise fi-
nanceira. O crescimento do poder 
económico aliado ao turismo, que 
chega a estas duas áreas do país, 
têm feito crescer o volume de re-
síduos produzidos. Em 2018, al-
guns municípios chegaram mes-
mo a ultrapassar as toneladas pro-
duzidas há dez anos. E a tendên-
cia é de subida. Os dados são das 
quatro empresas que gerem o lixo 
dos principais concelhos das áreas 
metropolitanas. 

Entre 2009 e 2012, os números 
indicavam uma trajetória descen-
dente. Mas, mais do que uma 
preocupação ambiental, esses da-
dos eram reflexo da diminuição 
do consumo. "Os baixos números 
eram o reflexo da crise", explicou 
ao jN a Lipor, Serviço Intermuni-
cipalizado de Gestão de Resíduos 
do Grande Porto. 

O mesmo argumenta a TratoLi-
xo, que recebe resíduos de Cas-
cais, Mafra, Oeiras e Sintra, e que, 
nos últimos anos, também tem  

vindo a receber cada vez mais re-
síduos. Segundo o relatório de 
contas de 2018, a empresa teve 
mais 25 442 toneladas (5,9%) do 
que em 2017. "Para estes resulta-
dos contribuiu a conjuntura so-
cioeconómica favorável que o 
país atravessa", refere. 

Para a Valorsul, que trata os resí-
duos de Amadora, Lisboa, Loures, 
Odivelas e Vila Franca de Xira, "a 

RESÉDUOS 

Braga mantém-se 
abaixo dos números 
em anos de crise 
Em Braga o cenário é um pou-
co diferente. Apesar de as to-
neladas de lixo produzidas 
nos últimos três anos terem 
vindo a aumentar, o concelho 
tem conseguido manter-se 
abaixo da quantidade produ-
zida nos anos de crise (zoiz-
-2014). Ainda assim, os núme-
ros mostram que a tendência 
é crescer, tal como em quase 
todo o país, segundo o último 
relatório anual da Agência 
Portuguesa do Ambiente. 

produção de resíduos não pode 
ser dissociada do bem-estar eco-
nómico". Mas o turismo tem tam-
bém um grande impacto. "Esta 
economia baseada no turismo 
que existe não facilita a atuação 
de estratégias para a redução na 
produção de resíduos". 

VALONGO NO TOPO 

No Grande Porto, Valongo foi o 
concelho que, em 2018, registou 
omaior aumento. Um crescimen-
to de 17%, comparando 2018 com 
2009, antes da crise. De acordo 
com a Autarquia, o aumento 
deve-se a fatores como a retoma 
do poder de compra, a criação de 
novos circuitos de recolha de lixo 
e o aumento de ecopontos e con-
tentores na via pública. 

Já o Porto, o segundo concelho 
mais populoso da área metropoli-
tana, mas o que mais gente tem 
durante o dia, continua a ser 
aquele que mais lixo produz. A 
Câmara considera que "o decrés-
cimo mais acentuado, com máxi-
ma expressão entre 2011 e 2012, 
pode ser interpretado à luz da cri-
se económica que assolou o país". 
Ainda assim, salvaguarda: "Esta-
mos hoje com valores abaixo aos 
dos anos anteriores à crise".  Q 

Os anos de 
grande crise 
económica 
tiveram reflexo 
significativo 
na produção 
de lixo, que 
diminuiu 

Porto 
2009 147 155 -1,5% 143 567 
2012 128 835  12,5% + 

Vila Nova de Gala ..--,/() 
20091135 979 5,8% f 17 20 

iii
20121127 781 12,4% + . 

Espinho • 
200918 306 -3,2% 4. 

2012 16 784  5,6% 
iL- , C.Santa Maria da Feira 

2009146 548  6,8% f 

2012 41 056 21% + 
Área Metropolitana 

do Porto 

708 715 
tonela(1;1°. 

1 042 599 
toneladas 

Área Metropolitana 
de Lisboa 

141 201 

• i 

  

2009 143 079 -1,3% + 

2012 135 697 4,6% 

Oeiras . 

 

Amadora, Lisboa, Loures, 
Odivelas e Vila Franca de Xira 

 

2009 88 538 -10% ............... •6 2009 627 241 -4,7% 4. 

2012 72 781 9,5% + 2012 527 929 13,2% + 
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Gaia é o concelho 
mais populoso e o 
que menos recicla 

Recolha indiferenciada em 2018 Ana Sofia Rocha 
ana.s.ferreira@jn.pr 

AM MENTE  Nem um terço dos re-
síduos urbanos produzidos nos 
dez concelhos do núcleo central 
da Área Metropolitana do Porto 
chegam à reciclagem. Os dados 
são das duas empresas responsá-
veis pela gestão de resíduos do 
Grande Porto. Na Lipor, a taxa de 
recicláveis e biorresíduos é de 
20,9%, na Suldouro é de apenas 
7,95%. Gaia, o município mais 
populoso, destacou-se por ser o 
concelho que menos lixo reco-
lheu seletivamente. Já a Maia, é 
líder da reciclagem, seguindo-se 
Valongo. 

"Ainda há muita matéria reci-
clável que vai parar ao lixo indife-
renciado", explica a Lipor, que no 
último ano fez um estudo ao po-
tencial dos detritos que termi-
nam viagem nos indiferenciados. 
Os que mais se destacam são os 
resíduos alimentares, o papel e 
cartão e os plásticos. 

Apesar destes resultados, os 
municípios têm mostrado vonta-
de contrariar os números e de pro-
gredir para cumprir as metas de 
reciclagem com novas estratégias 
para os resíduos. 

Em Valongo, o aumento na pro-
dução de lixo foi bastante expres-
sivo. Contudo, este foi também 
um dos concelhos que mais reci-
clou. Essencialmente, o aumen-
to não significa apenas que a po-
pulação produziu mais lixo, disse 
omunicípio. 

"É o reflexo das novas estraté-
gias de recolha seletiva porta a 
porta de papel, embalagens e vi-
dro e também de resíduos orgâni-
cos em habitações multifamilia-
res e unifamiliares", argumentou 
a Câmara de Valongo . 

Essas estratégias fizeram au-
mentar a percentagem de resí-
duos urbanos reciclados, colocan-
do Valongo no segundo lugar no 
que toca a reciclagem. 

PORTA A PORTA 
Neste ranking, Gaia - com 
299 911 habitantes - aparece em 
último. Das mais de 143 mil tone-
ladas de resíduos produzidas no 
último ano, apenas 6,8% segui-
ram a via dos resíduos seletivos. 
Os dados são da Suldouro, que tra-

 

, 36,5% 
Recicláveis 

• 
41 

<5. -••• 

TOTAL 
404 147,68 

toneladas 

Principais materias recolhidos 

Resíduos alimentares 

Têxteis sanitários 

Finos 

Outros resíduos têxteis 

Residuos de jardim 

Resíduos de embalagens de papel/cartão 

Outros resíduos de plástico 

Outros resíduos não embalagem 

Jornais e revistas 

Outros resíduos compósitos 

INFOGRAFIA JN 

Muito lixo poderia ser reciclado 

ta do lixo dos concelhos de Gaia e 
de Santa Maria da Feira. 

Apesar dos números atirarem o 
município para o lugar mais negro 
no que toca a reciclagem, a Câma-
ra de Gaia salientou que está a re-
forçar a recolha seletiva com a im-
plementação do sistema porta a 
porta para recicláveis. "Por outro 
lado, as ações de sensibilização e 
comunicação que decorrem em 
contínuo concorreram também 
para o objetivo final de incremen-
to da reciclagem", sublinhou o 
município. 

11,72.. 

7,97.. 

722, Gaia 
9734 

4,29 • 

Espinho 
2719 

3,78. 

3,57  

Os números refletem, sem dúvi-
da, o sair da crise, explica a Lipor. 
"Mas o aumento [do lixo) justifi-
ca-se também com a expansão dos 
negócios da restauração e da dedi-
cação dos municípios", acrescen-
ta a empresa. 

TURISMO SUSTENTÁVEL 
No Porto, onde a população resi-
dente tem diminuído, o cenário é 
diferente. "Ainda assim, estamos 
hoje com valores abaixo aos dos 
anos anteriores à crise", sublinha 
o Município. 

No Grande Porto, 
resíduos reciclados 
não ultrapassam 
um terço da 
totalidade. 
Municípios querem 
implementar 
estratégias para 
mudar o cenário 

Toneladas de lixo reciclado 
por município 

Póvoa de Varzim 

Vila do Conde 
9161 

20,28% 
• Mala 

17  856 

29.58% 

25,6) 
Valongo 
11 345 

• Gondomar 

18,64N 

13 796 

ia 6,78% 

115,34% 

11.34%1_ •  S. M. Feira 
5635 

Entre 2014 e 2018 a taxa de tu-
ristas na cidade cresceu 157,25%. 
Mesmo com este cenário, acres-
centou a Autarquia, as campanhas 
de incentivo à reciclagem garanti-
ram que a evolução na produção 
de lixo, "mesmo com a crescente 
atratividade da cidade, fosse sus-
tentada, sendo certo que o turis-
mo na cidade tem vindo a crescer 
de forma sustentável". 

"MUITO QUE FAZER" 

"Na generalidade, todos estão a 
participar de uma forma interes-
sante, mas ainda há muito que fa-
zer", esclarece a Lipor, lembrando 
que este é um trabalho a ser feito 
por três pilares: as estações de re-
colha, os municípios e os cidadãos. 

Um argumento sustentado pela 
caracterização da recolha de lixo 
indiferenciado de 2018 feito pela 
Lipor, que recebe os resíduos de 
Porto, Matosinhos, Gondomar, 
Maia, Valongo, Espinho, Vila do 
Conde e Póvoa de Varzim. 

"Do total de indiferenciados que 
deu entrada na central, 69% pode-
riam ter sido reciclados ou coloca-
do nos orgânicos para ser transfor-
mado em compostagem", rema-
tou a empresa. 

ENTREVISTA 

"-parece 
c ue está 
tu.c Sor 

fazer" 

Rui Berkemeier 
Membro da Associação Zero 
e especialista em resíduos 

O que é que os municípios po-
dem fazer para aumentara re-
ciclagem? 
São precisos seguir três passos 
essenciais: mudar o esquema de 
recolha seletiva de ecopontos 
para recolha porta a porta, alar-
gar este sistema aos lixos orgâ-
nicos e, por último, a tarifa do 
lixo tem de ser cobrada em fun-
ção daquilo que os cidadãos se-
param e não em função da fatu-
ra da água. Só assim as pessoas 
se sentirão motivadas a reciclar 
mais. 

O que se pode fazer para atin-
gir as metas estabelecidas no 
Plano Estratégico para os Re-
síduos Urbanos 2020? 
Tem havido um aumento da re-
ciclagem, o que é positivo, mas 
a este ritmo, as metas nacionais 
não vão ser cumpridas. Ou se 
muda o paradigma da recolha de 
resíduos, ou então, de acordo 
com os dados atuais, não sere-
mos capazes de cumprir o esti-
pulado. Os autarcas têm de se 
mentalizar que isto é um desa-
fio e têm de ter consciência po-
lítica. 

Onde é que os municípios es-
tão a falhar? 
Tem havido muita sensibiliza-
ção para a necessidade e a ur-
gência de reciclar. Contudo, os 
métodos de recolha continuam 
a falhar. Ainda há muito mate-
rial com potencial para ser reci-
clado e que acaba no indiferen-
ciado. Isto porque se as pessoas 
não tiverem onde depositar o 
lixo, não o vão separar. Olhando 
para os números do lixo indife-
renciado, parece que está tudo 
por fazer.. 

3Z57% 
Bioresíduos 

19.8651 

- 30,93% 
Indiferenciados 

Matosinhos -

 

21 049 

Porto 
23 686 

1 

r, 

122,71% 

1116,87% 
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Morreu defensor 
dss empresas que 
amava o Norte 13.10 

nfermeiros cumprem hoje 
timo clia de eve e. ti 

  

  

     

     

Gangue conseguiu 
4,7 milhões de euros 
em dez assaltos 
P.18 

Portugueses 
nunca nunca gastaram 
tanto com 
saúde 

Montilo 
Filha que 
matou a mãe 
descrita como 
ambiciosa P. 20 

Comércio 
El Corte Inglés 
vai ter grande 
armazém na 
Boavista P.26 

JN Todos 
Projeto 
visa estreitar 
relações entre 
gerações P.27 

wrm 
Corridas 

voltam 
a acelerar 
Vila Real P.48 

Bruno 
Fernandes 
de regresso 
aos treinos P. 44 

rt Prwtr, 

Zé Luís 
e Marega 
fazem dupla 
no dragão P.43 

Nunes de Almeida 
1959-2019 
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BOB fica instalado 
em Famalicão e 
recorre a energia 
renovável P. 28 
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Consumo e turismo fazem 
disparar produção de lixo 
Quantidade está ao nível 
dos valores anteriores à crise 

Porto continua a ser o concelho 
que gera mais resíduos 

Índice de reciclagem é menor 
em Vila Nova de Gaia P.4 e6 

PUBLICIDADE 

rce DIAS lin 
HERMOTOR SEM VA FAMALICÃO 

!unte  ao  Mercado Absstecedor 
T.25.? 377 90; 

GUIMARÃES 
Na Doclama  de  Covas 
T.  253  520 520 


