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Tenho visto muitos responsáveis do setor dos re-
síduos a convergir na ideia e no discurso de que o 
fundamental para atingirmos as exigentes metas 
da reciclagem (multimaterial e orgânica) é o de 
intensificarmos as recolhas seletivas de mate-
riais, se possível até com modelos de recolha por-
ta-à-porta. Não podemos estar mais de acordo, 
até porque na Região do Porto, toda a ação da 
Lipor e das câmaras municipais associadas, cen-
tra-se nesses mesmos desideratos, configurando 
uma generalizada oferta de pontos de deposição 
"de proximidade" — os ecopontos, e neste caso 
aumentando o número de equipamentos disponi-
bilizados, com zonas em todos os concelhos, onde 
a recolha porta-à-porta é já uma realidade e com 
excelentes resultados. 
É fácil perceber que aumentámos também a in-
formação, comunicação e sensibilização, com 
campanhas de contacto direto com o cidadão, 
sentindo-se este motivado a aderir e fá-lo entu-
siasticamente. 

Dito isto, seja-me permitido, agora referir que não 
é só ao cidadão, às câmaras municipais, aos Sis-
temas de Gestão de Resíduos, que este empenho 

tenha que ser exigido. Outros atores do setor de-
verão estar comprometidos nesta dinâmica, como 

sejam as entidades gestoras de resíduos de em-

balagem e a Agência Portuguesa do Ambiente, 

para só citar as mais importantes. 
É difícil perceber que, por exemplo, havendo uma 

recolha seletiva em cemitérios, os copos de círios, 
feitos em polipropileno, com marcação de Pon-

to Verde, logo presumindo-se terem pago ECO-

VALOR, não são considerados embalagem e daí 

não serem remunerados pelas entidades gesto-
ras com Valor de Contrapartida e não "contarem" 
também para as metas da reciclagem. 
Dizem as entidades gestoras que tal deriva de 

um despacho da APA, que exclui aquele tipo de 

material da categoria de "embalagem". Dizemos 

nós, será isto razoável? Então não será urgente 

obrigar a que o símbolo Ponto Verde seja retirado  

de tais produtos? E como explicar ao cidadão que 

aquele "copo" não é embalagem? 
É evidente que um Sistema de Gestão respon-

sável e comprometido com a reciclagem, não vai, 

agora, e dada a inação das autoridades compe-

tentes, deixar de encaminhar tais materiais para 

reciclagem, mas que não é justa a situação antes 

descrita, não é. 
Outra situação que nos compete alertar é para a 

situação que está a verificar nos casos em que a 

recolha porta-à-porta de embalagens plásticas e 

metálicas, é feita em sacos normalizados de polie-

tileno, atentando ao facto de não ser possível equi-

par os produtores com contentores. É o caso de re-

colha na Zona Histórica do Porto, nos restaurantes 

de Matosinhos, no Serviço ECOFONE da LIPOR. 

Ora o que está a acontecer é que nas inspeções 

das Entidades Gestoras, a existência destes sacos 

nos lotes, está a originar o registo de "não-con-

formidades", apenas porque tais sacos não são 

considerados "embalagem", não tendo pago ECO-

VALOR. Assim, o que devemos dizer aos cidadãos? 

Que não devem acondicionar os resíduos em sa-

cos? Em alternativa será lógico assumir o SGRU 

o prejuízo inerente à desvalorização do material, 

só porque não consideram o saco que acondiciona 

resíduos de embalagem como, também, uma em-

balagem? Dizemos nós, será isto razoável? 

Responda quem de direito. 
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