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OPINIÃO 

SALVE, O PERSU 2020+ 

FERNANDO LEITE 
Administrador-delegado da Lipor 

No dia em que me propus redigir o texto, da 
coluna que combinei publicar no A&A, eis que 
vi finalmente dado à estampa o documento re-
ferente ao PERSU 2020+. Como é lógico, de-
vemos, desde já, saudar termos a possibilida-
de de verificar o que é necessário alterar nos 
Planos Estratégicos dos SGRU, bem como nos 
PAPERSU dos Municípios servidos por aque-
las Empresas. Podemos e devemos, talvez, la-
mentar terem sido necessários tantos meses, 
para, afinal, existirem apenas "ajustamentos" 
ao PERSU 2020, mas as coisas são o que são. 
Numa altura em que os Avisos para Financia-
mentos do POSEUR apareceram numa cadên-
cia nunca vista, é também estranho que as 
Normas que enformam tais Avisos, apareçam, 
nalguns casos, antes desta publicação do 
PERSU 2020+ e muito antes de termos tem-
po de também "ajustarmos" os nossos Planos 
Estratégicos e os PAPERSU, e isso é preocu-
pante, mas... 

Esperamos que tudo corra bem e que o Se-
tor tenha sucesso, nesta enorme cruzada 
que é invertermos os números nada "euro-
peus" que apresentamos ultimamente (vide 
RARU 2018). 
Duas últimas notas que me merecem reparo, a 
primeira é o de termos um documento que re-
fere uma Equipa responsável pela sua elabo-
ração e do contacto e diálogo com alguns dos 
seus membros, eles referirem que integraram 
o Grupo de Trabalho até uma certa altura e 
que para esta versão final, nada lhes ter sido 
solicitado e daí não se reverem no texto. Dito 
de outro modo, era importante conhecermos 
a composição da Equipa que escreveu esta 
versão final. 
Como também seria importante ter-se em boa 
nota, que os SGRU na sua quase globalidade, 
expressam muitas reservas aos "ajustamentos" 
que o PERSU 2020+ configura. E todos sabe-
mos que quando os "atores" principais não se  

reveem na Estratégia, porque na sua elabora-
ção não foram parte ativa, tudo pode vir a correr 
menos bem. Lembremo-nos da Estratégia dos 
TMB, do que na altura foram as discussões ha-
vidas, no que foram as decisões tomadas e no 
ponto em que estamos agora, em 2019, e às 
portas de 2020. 
De todo o modo e como é usual, a Portaria que 
aprova o PERSU 2020+ está publicada, vamos 
todos cumpri-la e lutar por um Setor dos Resí-
duos forte, moderno e cumpridor dos Objetivos 
e Metas nacionais e europeias. 


