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BREVE APRESENTAÇÃO DA 



 

Objetivo: constituir uma Associação que pudesse congregar a 
defesa dos interesses do Setor e o apoio ao desenvolvimento 
técnico e tecnológico, constituindo-se como entidade 
congregadora das sinergias de cada uma das suas partes. 

 
Missão: promoção dos interesses dos Associados: exploração de 

sistemas de tratamento de resíduos, desenvolvimento estratégico, 
investigação de recursos que preservem e potenciem o país como 
território de desenvolvimento socioeconómico, cultural e 
ambiental. 

 
 19 de Novembro de 2009:  Assembleia Geral Constitutiva a 

ESGRA. 
 



 Constituição Atual: 13 
Entidades Intermunicipais. 



Representação Nacional 

Área: 40.000 Km2 (46% do Total Nacional)  
População: 3 Milhões de habitantes (31% do 
Total Nacional) 
Resíduos: 1.400.000 t/ano 



Representação Internacional  A ESGRA é responsável pela 
representação de Portugal na Municipal 
Waste Europe (MWE).  

 A MWE, Associação com sede em 
Bruxelas, congrega 16 países Europeus e é 
interveniente formal junto do Parlamento 
Europeu e do Conselho em 
procedimentos legislativos em matéria de 
resíduos. 

 Reconhecida pelas instituições 
comunitárias e interveniente formal 
nos processos de decisão, a MWE tem 
sede permanente em Bruxelas e atingiu 
já um patamar de desenvolvimento que 
a torna um forte parceiro nas matérias 
do setor dos resíduos, na Europa. 



CONTRIBUTOS PERSU 2020  





Candidaturas ao POSEUR, em linha com PERSU 2020 e 
PAPERSUs: 
 
 
Melhoria e otimização da recolha seletiva e triagem 
multimaterial  
 
 

 
 
 
 
 
Melhorar a Eficiência das UTMB 
 
Campanhas de Sensibilização e Educação Ambiental  
 
 



 
Melhoria e otimização da recolha seletiva e triagem 
multimaterial  
 
 

 
 
 
• Reforço da rede de recolha seletiva multimaterial, aquisição e 

colocação de ecopontos (de superfície e subterrâneos);  
• Aquisição de viaturas de recolha;  
• Otimização da recolha seletiva, sistema de gestão de nível de 

enchimento e recolha, gestão de frota; 
• Recolha seletiva porta-a-porta; 
• Projetos-piloto PAYT;  
• Otimização e Novos Centros de Triagem. 
 
 
 



Candidaturas ao POSEUR, em linha com PERSU 2020 e 
PAPERSUs: 
 
 
Investimentos no valor global de 50 milhões de euros  
 

 
 
 
 



PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DO SETOR   



 
 
 
 

Principais temas: 
 
1- Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem 
(SIGRE): 
 
 O novo modelo de Valores de Contrapartida. 
 
 Entrada em vigor do novo modelo. 
 
 Contrapartidas financeiras dos resíduos de embalagens 
 (Valores de Informação dos TMB). 
 
2- Novos investimentos e necessidade de recursos humanos. 
 
3 - Relatório da Auditoria ao Licenciamento e Operação de 
Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos do Tribunal de Contas. 
 
4- Parecer jurídico sobre a responsabilidade pelos resíduos 
urbanos e a sua gestão (no âmbito da problemática das 
recolhas paralelas de papel/cartão). 



 
 
 
 

Conclusão: 
 
O sucesso da estratégia nacional espelhada no PERSU 2020 começa nos 
SGRU.  
 
É por isso importante que sejamos devidamente envolvidos em todos os 
assuntos do setor, em particular para a nossa sustentabilidade 
económico-financeira e cumprimento das metas nacionais a que nos 
encontramos obrigados.  
 
Estamos certos que a concertação de interesses será profícua para o 
setor dos resíduos urbanos e para o interesse público pelo qual todos 
pugnamos. 



OBRIGADO!  

 


