
Setembro 2011 

  

 

 

Mestrado em Economia e Políticas Públicas 

 

 

Pay-As-You-Throw (PAYT) como Opção 
de Tarifação dos Resíduos Urbanos 

 
 
Orientação: Professor Doutor Paulo Trigo Pereira 

 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre 

 em Economia e Políticas Públicas 

 

 

Nuno José Dias Vinagre 

 

LISBOA 



ii 
 

  



iii 
 

RESUMO 

Os resíduos urbanos (RU) são um dos principais problemas ambientais a nível mundial. 

Uma das muitas adversidades na sua gestão, prende-se com as dificuldades na utilização 

de medidas de tarifação efectivas, que incentive os cidadãos a adoptarem atitudes que se 

traduzam, em última análise, na redução da produção de resíduos. 

O direito comunitário e nacional determina a introdução de tarifários que traduzam 

correctamente os custos de gestão destes serviços junto dos utilizadores finais. 

Pretende-se alcançar um tarifário que sustente financeiramente o serviço em causa, com 

medidas de carácter económico e educativo, indutoras de comportamentos eficientes na 

conservação e correcta gestão dos recursos. 

Este trabalho teve como objectivo fazer uma abordagem do sector dos resíduos urbanos 

em Portugal. Quando confrontando com outros modelos europeus, este estudo permitiu 

confirmar para Portugal, a prevalência do mesmo tipo de condicionantes que vigoram à 

escala internacional, ou seja, uma desadequação entre os custos e as receitas do serviço. 

Depois, abordou-se as questões da eficiência e equidade. Conclui-se que em Portugal, a 

tarifa dos RU não atende os requisitos de eficiência económica, porque por um lado a 

tarifa cobrada não atende o “princípio do utilizador-pagador”, assim como, em termos 

técnicos, o modelo regulatório actual não incentiva à eficiência dos serviços. Quanto à 

equidade, está previsto na legislação actual o “princípio da acessibilidade económica”, 

onde prevê que os tarifários devem atender à capacidade financeira dos utilizadores 

finais, na medida necessária a garantir o acesso tendencialmente universal ao serviço de 

resíduos. 

Por último, analisámos o sistema de tarifário pay-as-you-throw (PAYT), onde se 

verificou que este sistema foi desenvolvido com o intuito de responder aos critérios de 

eficiência e equidade. No entanto, a elaboração de um sistema PAYT reveste-se de 

enorme complexidade e implica onerosos custos de implementação e posterior gestão 

corrente, compreendendo-se assim, a cautela das Autarquias quanto à sua adopção 

imediata. 

Código JEL: Q 53; D42; H21; D63; Q55 

Palavras-chave: Serviço de resíduos urbanos; tarifários; eficiência; equidade; PAYT  
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ABSTRACT 

Currently, municipal solid waste (MSW) is a major global environmental problem. One 

of the many adversities in their management relates to the difficulties in using methods 

of effective pricing, which would encourage citizens to adopt attitudes that result 

ultimately in the reduction of waste production. 

The EU and national law determine the introduction of tariffs that appropriately reflect 

the costs of managing these services to end-users. It’s pretended to achieve a tariff that 

supports the costs of the service as an economic and educational instrument, inducing 

an efficient conservation and proper management of resources.  

This work had as objective to approach the municipal waste sector (MSW) in 

Portugal. When comparing with other European models, this study allowed us 

to confirm to Portugal, the prevalence of the same type of conditions that prevail at the 

international level, i.e., a mismatch between costs and revenues from service. 

Then, we dealt with the issues of efficiency and equity. We conclude that in Portugal, 

the tariff of MSW does not answer the requirements of economic efficiency, because on 

one hand the fee charged does not meet the "user pays principle", as well as in technical 

terms, the current regulatory model discourages the efficiency of services.  As for 

equity, is programmed in the law the "principle of affordability," which provide that the 

tariff must meet the financial capacity of end-users, to the extent necessary to ensure 

universal access to the service. 

Finally, we examined the system pay-as-you-throw (PAYT), where it was found that 

this system was developed in order to meet the criteria of efficiency and 

equity. However, the implementation of a PAYT system is of an enormous complexity 

and involves expensive costs of implementation and subsequent management, thus its 

comprehensive the caution of Municipalities in its immediate adoption. 

 

Código JEL: Q 53; D42; H21; D63; Q55  

Palavras-chave: municipal solid waste Services; tariffs; efficiency; equity; PAYT  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O mercado dos resíduos urbanos (RU) tem evoluído significativamente nas últimas 

décadas, levando à criação de novas entidades e ao desenvolvimento de novos modelos 

de gestão. Contudo, no que se refere ao utilizador, nomeadamente ao nível tarifário, as 

alterações foram muito reduzidas.  

A parcela relativa ao pagamento deste serviço continua, na grande maioria dos casos 

associada à factura da água, sendo que, aquilo que o utilizador paga acaba por não 

reflectir o que consome. Por outro lado, o montante pago é somente uma pequena 

parcela relativamente aos custos suportados pela entidade que gere o sistema. Este facto 

leva à entrada de dinheiros públicos no sistema e à criação de enormes ineficiências 

técnicas.  

Actualmente, o direito comunitário e nacional determina a introdução de tarifários que 

traduzam correctamente os custos de gestão destes serviços junto dos utilizadores finais. 

Pretende-se alcançar um tarifário que sustente financeiramente os custos da gestão dos 

resíduos, com medidas de carácter económico e educativo, indutoras de 

comportamentos eficientes na conservação dos recursos. 

Este objectivo, de acordo com o Plano Estratégico Nacional para o sector (PERSU II) 

poderá ser atingido através da adopção de sistemas tarifários baseados nas quantidades 

de resíduos produzidos, ou, como são conhecidos mundialmente, os tarifários Pay-As-

You-Throw (PAYT). 

O presente trabalho pretende fazer uma abordagem do sector dos resíduos em Portugal e 

ao nível europeu, onde se vai ilustrar como estão estruturadas os sistemas e as tarifas. 

Depois, abordar-se-ão as questões da eficiência e equidade que têm de estar presentes 

num sistema tarifário. Por último, iremos analisar as várias opções do sistema pay-as-

you-throw (PAYT), onde iremos verificar se o mesmo responde aos critérios de 

eficiência e equidade abordados neste trabalho, assim como, indicaremos as mais-valias 

e os constrangimentos da implementação de um sistema tarifário deste tipo. 
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2. SECTOR DO RESÍDUOS EM PORTUGAL E NA EUROPA 
 

Os resíduos urbanos são geralmente definidos como os resíduos originados pela normal 

actividade doméstica (APA, 2008). A evolução dos serviços de RU, associada à sua 

complexidade, desencadeou por toda a Europa, sobretudo nas últimas décadas, grandes 

reformas no sector, maioritariamente originárias por pressões da própria União Europeia 

(UE). Os sistemas de recolha dos RU variam muito, desde países sem qualquer tipo de 

recolha organizada,  até países com recolha de 10 diferentes fracções. A actividade de 

gestão de RU em Portugal compreende a actividade em “baixa”, de recolha e transporte, 

desempenhadas essencialmente pelos sistemas municipais, e a componente em “alta”, 

sendo esta garantida através dos sistemas multimunicipais, responsáveis pela 

armazenagem, triagem, valorização e eliminação dos resíduos provenientes de 

habitações. Actualmente em Portugal Continental existem 29 sistemas plurimunicipais 

responsáveis pela gestão de resíduos em “alta”. No âmbito da gestão dos RU em 

“baixa”, actualmente, existem 245 operadores, variando entre sistemas municipais, 

intermunicipais e gestão directa do município (ERSAR, 2010). 

No âmbito da gestão dos RU em “baixa”, concretamente na recolha indiferenciada de 

resíduos, o pagamento do serviço é, usualmente, discriminado na factura da água, e é 

estabelecido mediante uma parcela fixa e/ou uma parcela variável. A aprovação dos 

tarifários relativos ao serviço de gestão de RU aos utilizadores finais é da exclusiva 

responsabilidade dos municípios. Num universo de cerca de trezentos municípios, 

verificam-se situações muito dissemelhantes, com grande disparidade tarifária, tanto no 

que respeita aos valores, como à sua estrutura (ERSAR, 2010).  

Na maioria dos municípios portugueses, a tarifa dos RU é calculada com base no 

consumo de água das famílias (IRAR, 2007), e é normalmente estabelecida mediante 

uma destas opções (figura 1): 

• Tarifa Fixa – tarifa única para cada tipo de consumidor e cobrada por contador 

de água; 

• Tarifa Variável – indexada ao consumo de água, através da utilização de 

escalões de consumo ou correspondente a uma percentagem da factura da água; 

• Tarifa Fixa + Variável – constituída por uma componente fixa e por outra 

componente indexada ao consumo de água. 
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Figura 1 - Esquemas de tarifários aplicados em Portugal, 2009; adaptado de ERSAR, 2010. 

 

Há ainda dezenas de municípios que não cobram qualquer tarifa pelo serviço e uma 

parte muito significativa cobra uma tarifa inferior ao seu efectivo custo (IRAR, 2007). 

Esta prestação de serviços apresenta também grandes assimetrias regionais no que 

respeita ao encargo suportado pelo utilizador final do serviço. A região do Algarve e 

Norte são as zonas do País onde, em média, o serviço de gestão de RU tem um maior 

encargo para o utilizador final. Inversamente, as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, 

Alentejo e Madeira têm um menor encargo para o utilizador, situação para a qual 

contribui um custo marginal inferior nas zonas com maiores concentrações 

populacionais (ERSAR, 2010). Acresce a esta situação, que os serviços de RU, por 

funcionarem em monopólio natural, entre outras razões, denotam reduzidos incentivos à 

eficiência e inovação.  

Em Portugal existe uma entidade reguladora para o sector dos RU, a Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). De acordo com ERSAR, a sua 

actividade visa “defender os direitos dos consumidores utentes dos sistemas 

multimunicipais e municipais, por um lado, e assegurar a sustentabilidade económica 

destes, por outro”. Neste sentido, a entidade “pretende promover a regulação como 

tarifa fixa + tarifa 
variável 

25% 

tarifa variável 
24% 

fixa 
44% 

sem tarifa 
7% 

Esquemas Tarifários aplicados em Portugal 
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instrumento moderno de intervenção do Estado nos sectores de actividade económica 

fundamentais, com vista ao seu bom funcionamento e à defesa do interesse público”.  

Acresce ainda que, a regulação tem como principal objectivo a protecção dos interesses 

dos utilizadores, através da promoção da qualidade de serviço prestado pelas entidades 

gestoras e da garantia de tarifários socialmente aceitáveis, “materializada nos princípios 

de essencialidade, indispensabilidade, universalidade, equidade, fiabilidade e de custo-

eficácia associada à qualidade de serviço.” 

No desempenho das suas funções, a ERSAR adoptou como ferramenta principal a 

publicação e comparação periódica (benchmarking) de um conjunto de indicadores de 

gestão (regulação sunshine), que de acordo com MARQUES (2005), verificou-se ser 

um instrumento poderoso e eficaz no fornecimento de incentivos de desempenho, 

suscitando competição (virtual) entre os vários Municípios e empresas envolvidas 

através da sua comparação. A elaboração desse documento inclui uma avaliação 

conjunta do desempenho, na qual são efectuadas comparações entre as entidades 

gestoras e uma avaliação individual do desempenho de cada operador qualitativa e 

quantitativamente. A consciencialização da actuação das entidades gestoras pretendida 

pela ERSAR é obtida por pressão dos consumidores e dos cidadãos em geral. Caso 

exista um fraco desempenho das entidades gestoras, terá como consequência o seu 

constrangimento perante os diversos stakeholders e, por conseguinte, terão maior 

propensão a corrigir os desvios revelados (MARQUES, 2005). De acordo com Quadro 

1, a gestão dos RU em Portugal encontra-se numa indubitável insustentabilidade 

financeira, gerada pela escassa cobertura das receitas em relação aos custos reais do 

serviço. Em 2007, o Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR) estimou que o 

défice anual do sector dos resíduos seria entre 220 a 240 milhões de euros.  

Parcelas 
Portugal Continental 

2004 

Portugal Continental 

2009 

Valor gasto pelas autarquias 51,28 €/hab 39,87 €/hab 

Valor recebido pelas autarquias 1,52 €/hab 12,07 €/hab 

Défice 49,43 €/hab 27,80 €/hab 

 

Quadro 1 - Défice anual médio das Autarquias por habitante; adaptado de CESUR 2004 e ERSAR 2009. 
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Conforme pode ser observado no Quadro 1, em 2009 foram cobrados apenas cerca de 

30% dos custos incorridos com a prestação do serviço. Não obstante o notório e 

contínuo crescimento real da tarifa nos últimos anos, na generalidade dos municípios, a 

tarifa cobrada continua a ser insuficiente para cobrir os custos de gestão do sistema 

(SIMÕES, 2009).  

A ERSAR (2010) reconhece a grande disparidade nos tarifários aplicados, as 

divergências não fundamentadas em relação à estrutura e a incompleta cobertura dos 

serviços de RU. Segundo o entendimento deles, as tarifas reais deveriam garantir a 

recuperação de custos, suportadas pelo utilizador final, desde que efectuadas em 

condições de eficiência produtiva, estando isto previsto na Lei nº 2/2007 de 15 de 

Janeiro – lei das Finanças Locais e no Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos 

Urbanos (PERSU II) aprovado por despacho Ministerial de 28 de Dezembro de 2006. 

Neste sentido, formulou a Recomendação IRAR n.º1/2009 e ERSAR n.º2/2010, relativa 

à formação de tarifários do serviço de RU, dirigida às entidades gestoras dos sistemas 

municipais e multimunicipais que prestem esses serviços aos utilizadores finais. 

Com a elaboração da Recomendação são expostos cinco objectivos principais:  

I. Harmonizar estruturas tarifárias, incutindo-lhes racionalidade económica e 

financeira;  

II. Salvaguardar e introduzir mecanismos de moderação tarifária;  

III. Equiparação genérica das tarifas a preços, de forma a garantir o princípio da 

recuperação dos custos;  

IV. Preconizar as regras essenciais de enquadramento dos tarifários;  

V. Harmonizar questões relativas à facturação dos serviços e às relações com os 

respectivos utilizadores dos serviços.  

Estes documentos apresentam uma utilidade indispensável para a análise das várias 

opções de tarifário, sendo certo que, a recomendação deixa uma grande ambiguidade 

quanto à configuração de tarifação dos serviços de RU. 

Segundo a ERSAR (2010) atendendo a que o grau de desenvolvimento da aplicação aos 

utilizadores de sistemas de medição (pesagem e volumétricos) em Portugal, ainda é 

muito incipiente, é no seu entender, prematuro emitir linhas orientadoras quanto ao 

método de medição, estimativa ou indexação a utilizar pelas entidades gestoras dos 

serviços de RU, diferente do actualmente utilizado – consumo de água. 
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2.1.  Espanha 
 

Em Espanha, existe um quadro jurídico-legal para a aplicação das tarifas de RU aos 

utilizadores.  O Real Decreto-real 2/2004 prevê expressamente a possibilidade (mas não 

a obrigação) das autoridades locais criarem tarifas específicas sobre os resíduos (art. 

20.4.s). Na prática, as tarifas de resíduos urbanos são muito comuns. Segundo o 

Ministério das Finanças, no ano de 2003, 852 dos 1.204 municípios (com mais de 5.000 

habitantes), tinham tarifas sobre resíduos, o que representa 74,93% (ANDRÉ, 2005). 

No que se refere às tarifas praticadas, estas variam significativamente entre os 

municípios. Embora as tarifas fixas (flat rate) sejam a opção mais comum, alguns 

municípios usam o consumo de água, a área da residência, o valor da propriedade ou a 

sua localização para estabelecer a tarifa a cobrar sobre a produção de resíduos. 

Durante a última década, a quantidade de resíduos recolhidos e depositados em aterro 

aumentou exponencialmente. Por forma a inverter esta tendência, foram introduzidos 

esquemas de separação na fonte (reciclagem e compostagem), que acarretou um 

aumento significativo dos custos ao nível da gestão de RU. Num contexto de 

orçamentos municipais limitados, levou a que muitos municípios criassem ou 

aumentassem substancialmente as tarifas de resíduos (PUIG-VENTOSA, 2008).   

Para além de algumas excepções, na maioria dos casos, os serviços de resíduos estão a 

ser financiados através de impostos ou taxas que não estabelecem qualquer ligação entre 

os encargos reais e a geração de resíduos.    
 

2.2.  França 
 

Segundo BOZEC (2008), a Gestão dos RU em França é baseada na Lei n.º 75-633 de 15 

de Julho de 1975, complementada pela legislação de 13 de Julho de 1992, relativa à 

eliminação de resíduos e à recuperação dos materiais.  

Em Abril de 1992, foi publicada a Lei Lalonde,  impondo a valorização de embalagens 

domésticas, tendo ficado sob a responsabilidade das autarquias, o desenvolvimento e 

organização do serviço de recolha selectiva. De realçar que a Alemanha e a França 

foram pioneiras neste sistema organizado de separação de embalagens, antecedendo o 

Principio adoptado pela UE sobre resíduos de embalagem (Directiva 64/92 de 1994).  
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Por via deste novo modelo de gestão (recolha indiferenciada e selectiva),  entre 1990 e 

2003,  os custos associados à recolha e tratamento dos resíduos domésticos em França 

aumentou de 2,3 para 5,6 mil milhões euros  (+140%), o que à semelhança da realidade 

portuguesa gerou a insustentabilidade financeira do sistema (BOZEC, 2008). 

As receitas do orçamento geral da entidade responsável pela gestão dos RU provêm de 

impostos directos cobrados pelo Município. Assim, foi desenvolvido pelas autoridades 

locais um sistema de financiamento da gestão de RU, assente em três componentes: 

uma através do orçamento geral, um imposto sobre os RU (TEOM) e uma taxa sobre os 

RU (REOM). O TEOM é um imposto cobrado juntamente com o imposto municipal de 

propriedade e tem uma relação proporcional com o mesmo, ou seja, quanto maior a 

propriedade, maior seja o imposto correspondente. Este imposto diz somente respeito ao 

contribuinte proprietário da habitação. O REOM é uma taxa que obriga as autoridades 

locais a determinar o montante total das receitas e despesas, para que estas tarifas 

possam cobrir o custo total do fornecimento do serviço doméstico. De salientar que a 

tarifa calculada para cada usuário deve ter em conta o serviço prestado. 

 

2.3. Holanda 
 

A Holanda numa tentativa de procurar outras formas de gestão, para além da prestação 

directa do município, foi dos países pioneiros no desenvolvimento do outsourcing 

(BEUKERING, 2009). Esta actividade privada no mercado da recolha e tratamento dos 

RU originou um elevado nível de desenvolvimento do sector, não só pelas variadas e 

qualificadas tecnologias ao dispor deste serviço, mas também pelos sistemas tarifários 

diferenciados. 

Os Países Baixos foram ainda um dos países europeus pioneiros na implementação de 

sistemas tarifários, com base na produção de resíduos, que permitem cobrir os encargos 

com o serviço de RU. Este método tem como principal objectivo a implementação do 

princípio do poluidor-pagador, imputando os custos da recolha e tratamento dos RU 

para quem realmente os produz. 

Segundo BEUKERING (2009), em 2007, 25% dos municípios dos Países Baixos 

tinham aderido ao sistema de preços, baseado na produção de resíduos.  

De acordo com a figura 3, os sistemas tarifários implementados pelos municípios têm 

diferentes esquemas e dependem nomeadamente de: (a) do volume do contentor; (b) da 
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frequência da recolha; (c) do número de sacos recolhidos; (d) e do peso dos resíduos. É 

da responsabilidade de cada município a decisão sobre qual é o sistema que pretende 

adoptar. 

 

Figura 2 - Esquemas de tarifários na gestão de resíduos, 1998-2007; adaptado de BEUKERING, 2009. 

Estas tarifas têm a função de repercutir sobre os utilizadores o custo real de tratamento 

dos resíduos urbanos, numa tentativa de desincentivar a produção dos mesmos.  

Os sistemas de tarifário que têm registado maior adesão por parte dos municípios, 

baseia-se na implementação de tarifas assentes na frequência da recolha (11%) e no 

volume do contentor (7%).  

 

2.4.  Inglaterra 
 
À semelhança do sector em Portugal, a gestão dos RU reparte-se em “baixa” e “alta”. 

De acordo com DEFRA (2007) o serviço em baixa recai sobre as autoridades locais 

District Council, e o tratamento e deposição dos resíduos municipais (serviço em “alta”) 

fica ao nível das County Council.  

Nos últimos anos a gestão do sector sofreu várias alterações, pois passou-se de um 

serviço prestado por entidades públicas, para uma gestão maioritariamente privada, 

encontrando-se actualmente 60% do serviço de recolha concessionado a cinco grandes 

companhias.  

17 

29 

59 

61 
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1 
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tarifa fixa 

tarifa relacionada com o tamanho da habitação 
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tarifa relacionada com o número de sacos de resíduos 

tarifa relacionada com o peso dos resíduos 
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O sistema tarifário implementado em Inglaterra está integrado na Council Tax, uma taxa 

que engloba todos os serviços públicos prestados pelos municípios (onde se inclui a 

tarifa dos resíduos). Esta taxa tem uma relação directa com a sustentabilidade 

orçamental do município, e não directamente com a recolha e tratamento dos RU 

(HUSAINI, 2007).  

É de realçar a inexistência de regulação sobre os preços do serviço, ao contrário do que 

acontece com outros serviços de interesse económico geral, e muito especialmente a 

proibição por lei da implementação de sistemas tarifários em função dos RU 

produzidos, como por exemplo o PAYT. 

 
Confrontando o modelo organizacional Português do sector dos resíduos com outros 

modelos europeus, denotam-se importantes diferenças quanto ao panorama regulatório 

existente e, em particular, o estabelecimento de preços, as obrigações do serviço público 

e a qualidade de serviço prestada em cada país. Como foi possível observar, alguns 

países, como a Holanda, implementaram decisões importantes neste domínio, mesmo 

anteriores às reformas impostas pela UE, incutindo no utilizador o conceito do pay-as-

you-throw (PAYT), fomentando a auto-sustentabilidade que actualmente caracteriza o 

sector dos resíduos holandês. A tarifação associada à produção de RU na Holanda 

parece ter um impacto grande na quantidade de resíduos reciclados (32%).   

De acordo com os dados da EUROSTAT (2011), e conforme pode ser observado no 

Quadro 2, a estratégia holandesa parece induzir os utilizadores finais, para uma correcta 

gestão dos resíduos, através da separação na origem.  

 

 
Quadro 2 – Destino dos Resíduos Urbanos 2009; Fonte: EUROSTAT 2011. 

  

País 
Produção per 

capita (kg/ano) 
Reciclados (%) Compostagem (%) Incinerados (%) Aterro (%) 

Portugal 488 8 12 19 62 

Espanha 547 15 24 9 52 

França 536 18 16 34 32 

Holanda 616 32 28 39 1 

Inglaterra 529 26 14 11 48 
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3. EFICIÊNCIA 
 
 
As preocupações do Homem com o meio ambiente não são recentes, já na década de 

1920, estudiosos da área da economia se debruçavam na procura de soluções para o que 

era conhecido como “falhas de mercados”. De entre as conhecidas “falhas de mercado”, 

encontra-se, entre outros, os monopólios, os bens colectivos e as externalidades.  

Um dos maiores desafios dos decisores das políticas públicas centra-se exactamente na 

procura de mecanismos que possam enfrentar este problema. Uma das formas 

disponíveis para solucionar este tipo de questões ambientais são os instrumentos 

económicos de gestão ambiental, que têm sido regularmente utilizados em função da 

sua eficiência no combate aos impactos ambientais (HARRIS, 2006). Estes 

instrumentos económicos têm mostrado as suas vantagens, na medida em que afectam 

custos e benefícios privados, sendo utilizados para induzir comportamento ambiental e 

socialmente mais desejáveis. Outra forma é o Estado intervir no mercado através dos 

instrumentos da Regulação. Segundo (CHURCH, 2000), a primeira opção do Estado 

deve de ser fomentar a concorrência, quando tal não é possível, deve partir-se para a 

Regulação Económica. Vamos abordar algumas das razões que pode justificar a 

intervenção económica num mercado (falhas de mercado), começando pela definição de 

eficiência. 

O conceito de eficiência económica pode ser entendido segundo duas perspectivas, 

nomeadamente: eficiência técnica, ou produtiva, e eficiência de afectação de recursos 

(Pareto1

 

). Uma dada actividade é eficiente do ponto de vista técnico se os seus custos 

unitários são os mínimos possíveis. Para que tal aconteça é necessário um processo 

produtivo sem desperdícios, com a tecnologia mais adequada. A eficiência de afectação 

traduz-se na afectação óptima dos recursos disponíveis. Ou seja, atinge-se o óptimo 

social quando o preço que os consumidores pagam por cada bem ou serviço, é igual ao 

custo marginal de produzir mais uma unidade desse bem ou serviço (PEREIRA, 2009). 

 

 

                                                 
1 O economista Vilfredo Pareto especificou como condição para a afectação óptima de recursos que, 
sempre que seja impossível, através de reafectações no consumo entre indivíduos ou de factores de 
produção entre indústrias, deve-se aumentar o bem-estar de alguém sem diminuir o bem-estar de outrem. 
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3.1.  Falhas de Mercado  
 

3.1.1. Monopólio 
 

Um serviço pode ser considerado um monopólio natural quando, para qualquer 

quantidade relevante de procura, os custos de produção forem menores na situação de 

monopólio do que quando a produção está entregue a mais do que um produtor 

(PEREIRA, 2009). Este é o caso dos serviços de gestão de RU. 

A literatura económica tradicionalmente distingue dois tipos de monopólio natural, 

conforme tenham ou não custos médios decrescentes. Um monopólio natural forte 

enfrenta, para as quantidades relevantes, um custo médio decrescente, enquanto um 

monopólio natural fraco apenas cumpre a condição de subaditividade da função custo 

(CHURCH, 2000). O mercado monopolista é ineficiente, uma vez que o produtor, não 

tendo concorrentes, pode maximizar o seu lucro elevando o preço de venda acima do 

custo marginal de produção, havendo perca de bem-estar para os consumidores 

(PEREIRA, 2009). 

 

3.1.2. Bens Colectivos 
 

São comuns situações em que bens privados são produzidos por entidades públicas, do 

mesmo modo que há bens públicos produzidos por entidades privadas, entre eles estão 

os serviços de gestão de resíduos. Como se sabe, os indivíduos procuram bens privados 

até à quantidade para a qual igualam o preço à respectiva utilidade marginal; caso o 

serviço de gestão de RU fosse gratuito, a quantidade procurada será aquela onde a 

utilidade marginal individual é zero, mas como o custo marginal de produção das 

unidades adicionais é superior à sua utilidade marginal, os custos sociais de produção 

excedem os benefícios sociais, sendo que, desta forma o Estado está a promover o 

sobre-consumo desses bens e, consequentemente, a afectar ineficientemente os recursos 

económicos (FERNANDES, 2008). 

Podemos exemplificar: Quando o estado fornece o bem X gratuitamente, a quantidade 

que dele é procurada é de XD gerando um nível de ineficiência dado pela área C’ 

(conforme figura 3). A ineficiência é tanto maior quanto maior for a elasticidade da 

procura. 
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Figura 3 - Medida da ineficiência da escolha de uma tarifa zero 

 
 

3.1.3. Externalidades Negativas 
 

De entre as conhecidas falhas de mercado, encontram-se as denominadas 

externalidades2

A poluição é provavelmente o exemplo mais utilizado nos livros de microeconomia 

sobre externalidades. Tipicamente, a gestão de RU proporciona externalidades 

negativas. Como exemplo de externalidades negativas resultantes da actividade de 

gestão de RU, pode indicar-se a poluição atmosférica, por via dos gases libertados dos 

aterros sanitários, dos cheiros exalados das instalações de tratamento, entre outros. 

Nestes casos, são causados danos à sociedade, como um todo, que incorrerá em custos 

suplementares, sem que os “poluidores” paguem por isso. A externalidade não depende 

pois do montante de RU produzidos, mas sim do montante de certo tipo de recursos 

produzido. Em particular serão os resíduos que vão para aterros e os incinerados que 

estão mais associados a externalidades negativas. Conforme já ilustrado, sempre que 

existem externalidades, a afectação dos recursos não é eficiente. A título de exemplo e 

de acordo com a figura 4, pode-se afirmar que a presença de uma externalidade negativa 

acontece quando os custos marginais sociais excedem os benefícios, e nesta situação o 

mercado produzirá uma quantidade excessiva do bem (Qm) que é o equilíbrio de 

mercado, sendo que deveria produzir (Q*), o nível eficiente de output. Isto é, com 

. O modelo concorrencial diz-nos que as relações entre agentes 

económicos são feitas através do sistema de preços, mas na presença de externalidades 

este mecanismo não funciona e o óptimo não é atingido.  

                                                 
2 Definimos externalidades como sendo os efeitos residuais, ou não planeados, gerados por uma 
actividade principal no consumo ou produção, e que afectam, positiva ou negativamente, o nível de 
utilidade ou a capacidade produtiva de terceiros não directamente envolvidos na actividade principal, 
não sendo esses efeitos internalizados pelo sistema de preços (FERNANDES, 2008).  
 

V 
P
 D 

S 
S (CMG) 

C’ 

XD X 



13 
 

externalidades a curva de oferta não vai reflectir os custos marginais sociais, mas apenas 

os seus custos marginais privados, consequentemente o nível eficiente de produção é 

menor que o nível de equilíbrio de mercado. Graficamente podemos mostrar: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Nível eficiente de Output 

 

Segundo a teoria económica, existem formas de internalizar as externalidades. 

 

3.1.4. Taxa pigouvianas 
 

Os primeiros trabalhos de economia onde figurava a noção de imposto ambiental, 

remontam a 1920, quando o economista britânico Arthur Cecil Pigou publicou The 

Economics of Welfare, um livro que tratava das externalidades.  

Para Pigou, a existência de uma externalidade provocava uma divergência entre os 

custos sociais e os custos privados. Segundo ele, o mercado deveria internalizar este 

custo e o Estado devia intervir na relação. Para Pigou, a forma de se atingir uma 

afectação eficiente dos recursos, consistia na aplicação de uma taxa de imposto que se 

aplica à externalidade. Ao cobrar uma quantia igual ao custo marginal da poluição, 

igualam-se os custos marginais privados e sociais (FERNANDES, 2008).  

A título de exemplo, assumindo que o custo marginal por unidade extra de poluição é 

fixo, ao impor uma quantia fixa, por unidade de output, igual ao custo marginal social 

da poluição, o serviço será induzido a produzir um nível eficiente de output, ou seja, 

reduzir a quantidade produzida. A área C’ [ABCF] da figura 5, representa o total da taxa 

de poluição que teria de ser paga, por forma a igualar os custos privados e sociais.  

BMG  

CMG (Social) P 

CMG (Privado) 

Qm Q* Q 
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Figura 5 – Total de Impostos Pagos 

A Legislação Portuguesa, que aprovou o Regime Geral da Gestão de Resíduos 

(Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho), determina que as entidades gestoras em alta, 

estão obrigadas ao pagamento de uma taxa de gestão de resíduos (TGR) que tem por 

objectivo estimular o cumprimento dos objectivos nacionais em matéria de gestão de 

resíduos. Esta taxa apresenta valores diferenciados de acordo com o destino dos 

mesmos, penalizando as opções “ambientalmente indesejáveis”. Esta taxa configura 

uma taxa pigouviana. No entanto, a aplicação da taxa pigouviana apresenta algumas 

limitações quanto à sua aplicação, porque se considerarmos que no mercado existem 

várias empresas, operando com tecnologias diferentes, gerando externalidades, mas 

apresentando estruturas de custos diferentes entre si, o Estado teria de aplicar uma taxa 

de imposto diferenciada, o que na prática não acontece. Outra crítica feita às taxas de 

pigou foi elaborada quarenta anos mais tarde por outro economista britânico, Ronald 

Coase, onde este argumentava que a intervenção do estado gerava ineficiência, através 

dos elevados custos de negociação que a sua intervenção acarreta. Segundo Ronald 

Coase, a maior parte dos problemas de externalidades são devidos a uma especificação 

inadequada dos direitos de propriedade sobre os recursos. Os direitos de propriedade 

definem quem possui o direito de utilizar o recurso. Se ninguém tiver essa propriedade, 

o recurso estará disponível para quem o quiser utilizar. Como o utilizador não paga pela 

sua utilização, a pessoa não considera a utilização do recurso como um custo. Para 

COASE (1960), se os direitos de propriedade estiverem bem definidos, então não é 

necessária a intervenção estatal para repor o óptimo, apenas há que garantir custos de 

transacção baixos entre os agentes. A negociação entre eles assegurará o óptimo de 

Pareto. 

  

A 

B 

C 

F 
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P 
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3.2. Política de preços 
 

Uma tarifação eficiente exigirá considerarmos quer a componente técnica quer 

alocativa.  

A teoria económica fornece várias possibilidades quanto à política tarifária a adoptar em 

situações de monopólio, no entanto, qualquer das soluções tende a levantar problemas, 

sejam eles de eficiência, de equidade ou de sustentabilidade financeira. A decisão por 

uma ou várias soluções tarifárias deve caber ao regulador económico, e ser devidamente 

fundamentada. Para tanto, torna-se evidente a necessidade de um conhecimento 

detalhado, quer da estrutura de custos dos operadores do sector, quer sobre o 

comportamento da procura.  

Segundo CHURCH (2000) o óptimo de eficiência económica implica que o preço se 

situe ao nível do custo marginal, mas nada nos garante que o mesmo se situe acima do 

limiar de rendibilidade. No caso em que o custo médio é decrescente (economias de 

escala), o custo marginal situa-se abaixo daquele, pelo que fixar um preço igual ao custo 

marginal implica um prejuízo para o monopolista. Nesta situação o regulador ou 

permite ao monopolista alterar a sua política de preços ou terá de financiar o défice do 

produtor. Só que a introdução pelo Estado de receitas tributárias, introduz no sistema 

económico as distorções próprias dos impostos. 

Caso a solução seja permitir que o preço seja igual ao custo médio de produção, embora 

não seja permitido ao produtor que maximize os seus lucros, permite a obtenção de 

lucros normais. Ao fazer subir o preço do nível do custo marginal para o valor do custo 

médio, estamos a fazer uma transferência de bem-estar entre agentes económicos. Com 

esta política de preços permite-se ao monopolista que absorva parte do excedente no 

consumidor. Dessa porção de excedente no consumidor, parte anula o défice do 

produtor e o restante não será proveito para ninguém, constitui, portanto, uma perda 

líquida de bem-estar, sendo assim uma solução também ela ineficiente (FERNANDES, 

2008). 

Segundo FERNANDES (2008) uma forma relativamente frequente de compatibilizar as 

preocupações de eficiência com as de obtenção de lucro é a prática de preços 

diferenciados. Uma das formas de execução desta política é aquela em que o preço da 

primeira unidade corresponde ao preço máximo que o consumidor está disposto a pagar 

por ela, sendo os preços das demais unidades igual ao seu custo marginal. Pode-se 
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entendê-lo como o preço de acesso ao consumo e equivale normalmente à componente 

fixa dos tarifários.  

A regulação dos preços pode ser exercida de diferentes maneiras e aplicando políticas 

de preço alternativas. Conforme anteriormente explicados, motivos de eficiência apelam 

à definição dos preços ao nível do custo marginal (primeiro óptimo). No entanto, em 

situações de monopólio natural o seguimento daquela regra levanta uma série de 

dificuldades. Nestes casos, o regulador deve intervir no mercado de modo a garantir que 

o produto, com um determinado nível de qualidade, é fornecido ao preço mínimo, 

assegurando que a empresa tem uma rendibilidade considerada normal para aquele tipo 

de actividade. Nesta dimensão técnica, o papel da regulação é fundamental. Segundo 

CHURCH (2000) neste campo da regulação económica, existem dois modelos 

regulatórios base, nomeadamente a regulação por limitação do preço praticado (price 

cap), e a regulação pela taxa de remuneração autorizada (rate of return ou cost plus).  

O modelo de price cap caracteriza-se pela fixação do preço de partida, o qual vai 

vigorar por um determinado período de tempo. Desta forma, o risco da exploração do 

sistema está na sua maioria do lado da empresa prestadora do serviço, sendo o efeito nos 

lucros (bem como nos prejuízos) suportado na íntegra pelo operador. Neste modelo, a 

maximização do lucro do agente está dependente da sua capacidade de reduzir os 

custos. Como contrapartida, a empresa não terá incentivos a investir na melhoria da 

qualidade do serviço ou em acções de protecção ambiental. 

O modelo de cost plus caracteriza-se pela determinação prévia da taxa de remuneração 

autorizada a aplicar à base de capital, em função dos investimentos a realizar no período 

em causa e dos custos de exploração apresentados. A taxa de remuneração é limitada de 

modo a reflectir o risco assumido pela empresa. Este modelo apresenta menor risco para 

os operadores do que o modelo de price cap. Normalmente, neste modelo o monopolista 

tende a substituir o factor trabalho pelo factor capital, havendo uma sobreutilização do 

factor capital. Dito de outra forma, o monopolista terá tendência a sobreinvestimentos. 

Assim, as entidades reguladas não têm verdadeiros incentivos à redução de custos nem à 

prossecução da eficiência. Em Portugal, é este o modelo que tem vindo a ser aplicado 

no sector dos resíduos em alta, ou seja, ao nível dos sistemas multimunicipais. No que 

se refere ao sistema em “baixa”, a entidade reguladora não define nenhum destes 

modelos de regulação. Os serviços prestados directamente pelas Câmaras Municipais, 

por serviços municipalizados ou por empresas municipais ou intermunicipais não estão 
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sujeitos à regulação económica (recorde-se que as tarifas são fixadas em Assembleia 

Municipal). A este nível a ERSAR faz desde Janeiro de 2010 (altura onde viu o seu 

âmbito de actuação alargado aos serviços em baixa), recomendações tarifárias para os 

utilizadores finais, deixando no entanto a definição dos tarifários a cargo dos 

Municípios. Na recomendação tarifária da ERSAR indica que o utilizador final deve 

pagar, tendencialmente o preço justo deste serviço, sem incluir ineficiência e 

desperdícios, repercutindo-se de forma justa entre todos os utilizadores, sendo que a 

recuperação de custos tem de ser feita em cenário de eficiência produtiva e melhoria 

contínua, através das seguintes formas: exclusivamente pela cobrança de tarifas; pelo 

recurso a subsídios; pelo recurso a transferências ou em combinação. 

De acordo com a figura 1, existem quatro estruturas tarifárias utilizadas em Portugal. 

Vamos analisar como cada uma delas responde às questões de eficiência alocativa: 

 

a) SEM TARIFA: Conforme mostrado a figura 3, se o serviço de RU for gratuito, o 

Estado está a promover o sobre-consumo desse bem e, consequentemente, a 

afectar ineficientemente os recursos económicos (FERNANDES, 2008).  

b) TARIFA FIXA: Este tipo de tarifário não transmite ao consumidor qualquer 

indicação sobre o valor do bem, já que o custo marginal é nulo, encorajando 

desta forma o desperdício e emite um sinal errado do ponto de vista ambiental 

(OCDE, 2009). 

c) TARIFA VARIÁVEL: Embora cumpra os critérios de eficiência económica (caso 

seja praticado um tarifário que cubra os custos marginais sociais e se aplique à 

produção de resíduos), a inexistência de uma componente fixa no tarifário 

implica necessariamente um aumento da parcela variável. Para além de não 

repercutir de forma equitativa os custos por todos os utilizadores3

d) TARIFA FIXA + VARIÁVEL: A estrutura tarifária que cumpre com maior rigor o 

critério da eficiência económica é exactamente a utilização de escalões 

, esta forma 

tarifária iria penalizar as populações mais desfavorecidas, pois teriam de 

subsidiar os investimentos realizados a proprietários com uma segunda 

habitação. Segundo a ERSAR (2010), em Portugal esta situação aplica-se a 25 a 

30% das famílias. 

                                                 
3  Beneficia os utilizadores com mais do que uma habitação, caso não as ocupe simultaneamente. Na 
medida em que usufrui, em ambas as casas de um serviço, continuando a pagar o mesmo que um 
utilizador que tenha somente uma habitação. 
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crescentes, mais precisamente uma estrutura tarifária com dois blocos, um fixo e 

um variável (ERSAR, 2010). Sendo que a parte fixa do tarifário deve suportar os 

custos fixos, como a disponibilidade e manutenção das infra-estruturas e 

equipamentos, e a variável os custos marginais com a utilização da mesma, o 

que dependerá da quantidade de resíduos tratados. Uma das principais 

vantagens de um sistema de tarifa em duas partes é ter uma base de 

receitas estável. A parte fixa protege o prestador do serviço de flutuações na 

procura e reduz os riscos financeiros. A parte variável dos encargos fica de 

acordo com o  nível de consumo e, portanto,  incentiva a um uso mais racional 

do sistema. Segundo a OCDE (2009) este método pode ainda ser melhorado 

por meio de um sistema de tarifas crescentes em bloco (IBT) para a parte 

variável.  A IBT é uma tarifa progressiva, sendo que o valor cobrado varia para 

cada um dos blocos, sendo progressivamente mais penalizadora para os 

consumos elevados (ROGERS, 2002). 

O problema essencial da tarifação eficiente é conseguir medir-se a produção de 

resíduos, pois é em função desta variável que o preço deveria incidir. Torna-se claro 

que, não existindo uma correlação entre a utilização de água e a produção de 

resíduos, que praticar tarifas (como sucede em Portugal) indexadas ao consumo da 

água não é racional do ponto de vista económico, existindo desta forma a 

necessidade de se desenvolver um sistema fidedigno de medição da produção de 

resíduos. 
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4. EQUIDADE 

 

A equidade está relacionada com justiça. A equidade deriva do conceito de justiça social 

(BEDER, 2000). 

Ultimamente os decisores políticos têm apontado no sentido de que os consumidores 

paguem a totalidade dos custos associados à gestão de RU (full cost recovery), em 

obediência do “princípio do utilizador-pagador”, no sentido em que o serviço em causa 

seja pago por quem efectivamente o utiliza e não pela sociedade em geral. Mas, por se 

tratar de um serviço de interesse económico geral, a implementação de uma estrutura 

tarifária deve considerar necessariamente preocupações sociais.  

BATLLEVELL (2008) realça a questão da equidade como um elemento central na 

gestão de resíduos. Segundo o investigador, para além do garantir o acesso dos 

utilizadores ao serviço, a equidade do sistema afecta também a sua aceitação e, portanto, 

a própria participação da população, no sentido em que, quanto maior for a equidade 

entendida no sistema, maior será a aceitação do mesmo, terá maior participação e, 

portanto, terá um melhor desempenho global. 

Segundo MARTINS (2009), o termo equidade apresenta quatro dimensões genéricas, 

que são normalmente aplicadas de uma forma geral, a saber:  

i. Equidade entre classes de rendimento – às classes sociais com mais baixos 

rendimentos deve ser possibilitada o acesso ao serviço, a um preço que não 

estrangule a sua restrição orçamental. Tal implica que haja alguma equivalência 

na proporção das despesas com a gestão de resíduos face ao rendimento 

disponível entre as várias classes sociais. Estamos, portanto, a falar de 

solidariedade entre ricos e pobres; 

ii. Equidade entre tipos de consumidor – os consumidores que utilizem mais o 

serviço de recolha, deverão pagar tarifas mais altas; 

iii. Equidade entre regiões – o desenvolvimento tecnológico e a existência de 

infra-estruturas adequadas não são equitativas entre as regiões, devendo, assim, 

haver solidariedade entre estas, tendo em conta os recursos existentes e o seu 

desenvolvimento económico. Nas regiões do interior, o custo/unidade de 

tratamento dos resíduos tenderá a ser mais elevado, tratando-se de regiões menos 

desenvolvida ou com menos população para dividir os custos de funcionamento 
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destas infra-estruturas, implicará um custo per capita superior; assim deverá 

haver solidariedade entre regiões; 

iv. Equidade intergeracional – as gerações presentes devem gerir os resíduos de 

forma sustentável, minimizando os efeitos da poluição, para que as gerações 

futuras possam também usufruir dos recursos naturais fundamentais à vida 

humana.  

Na equidade entre classes de rendimento, o trade-off com a eficiência económica e a 

situação financeira do produtor é evidente. A generalidade dos dados disponíveis, vai no 

sentido de considerar que os tarifários praticados em Portugal ficam aquém dos seus 

custos (ERSAR, 2010). Neste cenário, o aumento da eficiência económica passaria por 

fazer convergir o preço com o custo marginal, e o equilíbrio financeiro do promotor do 

serviço passaria por cobrar um preço igual ao custo médio, agravando a situação 

orçamental das famílias, em especial as de mais baixos rendimentos.  

Quanto à equidade entre tipos de consumidores, onde são penalizados os grandes 

consumos, não nos deparamos com um trade-off entre eficiência económica e equidade. 

Uma vez que nos confrontamos com preços de mercado, em geral, aquém do nível 

eficiente, a imposição de tarifas que penalizem os consumidores que produzam mais 

resíduos, contribui para um uso mais eficiente do recurso, na medida em que constitui 

um incentivo para a correcta gestão dos mesmos. A tarifa em blocos de preços 

crescentes, é o instrumento mais comummente utilizado para satisfazer a esta dimensão 

da equidade (MARTINS, 2009).  

Relativamente à equidade entre regiões, o problema pode ser levantado ao nível das 

exigências legais nacionais, em termos de solução de tratamento. Muitas vezes o 

investimento a realizar pelas regiões com menos habitantes, é similar ao investimento 

realizado pelas regiões com mais habitantes, ficando os custos per capita mais elevados 

nas zonas menos povoadas. A necessidade de adoptar uma solução equitativa aumenta 

quando a região com menos população, é ainda região economicamente menos 

desenvolvida. A solidariedade inter-regional pode passar pelos utilizadores do sistema 

serem subsidiados com verbas do Estado, que provêem das receitas dos contribuintes de 

todo o país.  
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A dimensão intergeracional da equidade está muito ligada à Economia dos Recursos 

Naturais. Neste caso não há qualquer trade-off entre a eficiência e a equidade. Defender 

a equidade intergeracional é defender uma gestão sustentável e correcta dos resíduos. 

 Segundo BATLLEVELL (2008), a equidade de um sistema de tarifários na gestão de 

resíduos, tem de estar em conformidade com estes dois princípios fundamentais, 

nomeadamente os princípios processuais e substantivos: 

 

i. Princípios processuais – No que diz respeito aos princípios processuais que 

devem ser tidos em conta na concepção de um sistema, argumentam que a 

justiça do mesmo consistirá na soma do grau de igualdade de custo por unidade 

e do grau de igualdade de oportunidades (igualdade de tratamento dos 

utilizadores em termos de acesso e incentivo ao uso do sistema).  

ii. Princípio substantivo – Quanto ao princípio substantivo, o principal aspecto a 

ser considerado é a justiça do sistema. 

 

As três ideias subjacentes (princípios) à concepção de um sistema de gestão de resíduos 

equitativo são: 

 

4.1.  Igualdade de custo por unidade 
 

Em geral, a ideia de igualdade de custos refere-se ao facto da despesa pública dever ser 

imputada de forma a que todos os indivíduos em causa incorram no mesmo custo por 

unidade de serviço utilizado (LE GRAND, 1982). Segundo esta definição, aplicado ao 

sistema de gestão de RU, os custos para os utilizadores deste serviço (por unidade) deve 

ser igual, porque se duas pessoas ao utilizarem o serviço, incorrem num custo diferente 

(por unidade), então o acesso ao serviço seria desigual. 

À primeira vista, esta ideia pode parecer muito trivial: se cada cidadão tem de pagar de 

acordo com os resíduos que gera, podemos definir como uma situação justa, onde todos 

pagam o mesmo por unidade de resíduos gerado (igualdade do custo por unidade). No 

entanto, aplicando o conceito de igualdade do custo por unidade, na gestão de RU pode 

não ser tão banal, pois o custo do serviço de recolha prestado, não depende apenas da 
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quantidade de resíduos gerados. Se o pagamento por unidade de resíduos é calculado de 

acordo com as despesas de tarifação média, os residentes de determinadas áreas podem 

estar a subsidiar a recolha de outras áreas. Para se alcançar a igualdade do custo por 

unidade, o mesmo dependerá de vários factores, tais como: factores urbanos (por 

exemplo, a distribuição geográfica dos diferentes bairros ou do tipo de estrutura 

urbana), ou factores técnicos (tipo de sistema de gestão escolhido). Normalmente estes 

factores estão interligados (BILITEWSKI, 2008). 

As Autoridades Públicas podem propiciar um quadro legal que assegure igualdade de 

custo por unidade e calcular a respectiva tarifa. No entanto, os factores urbanos criam 

diferenças entre os custos de recolha de resíduos nas diferentes partes dos municípios. 

Desta forma, os bairros com casas unifamiliares que têm um sistema de recolha 

diferenciado (normalmente porta-a-porta) têm um custo de gestão mais cara - em termos 

de gasto de combustíveis, horas dedicadas, etc - do que numa situação de malha urbana 

densa (normalmente é utilizado o sistema de recolha por pontos). De facto, embora seja 

muitas vezes reconhecido que a recolha de resíduos em bairros de baixa densidade, é 

mais cara do que em bairros de alta densidade, os custos são distribuídos igualmente 

entre todos os cidadãos. Esta situação é muitas vezes vista como injusta, já que a 

distribuição territorial de riqueza é desigual. Acresce a esta situação que os cidadãos 

com maiores rendimentos tendem a viver em áreas urbanas de baixa densidade. Este 

tipo de desigualdades de custos existe na maioria dos sistemas existentes, e não são 

reflectidas no sistema de tarifas. Devido aos diferentes factores que contribuem para os 

custos da recolha de resíduos, a concepção de igualdade de custo por unidade pode ser 

percebido como injusto (BATLLEVELL, 2008). 

 

4.2.  Igualdade de oportunidade 
 

De acordo com as observações de OKUN (1975), o conceito de “igualdade de 

oportunidade” está enraizado na noção de uma corrida justa, onde as pessoas estão 

todas na linha de partida. Levando em consideração o conceito “igualdade de 

oportunidade” implicaria a criação de um sistema de tal maneira que todos os 

utilizadores tenham as mesmas oportunidades.  

Se tentarmos operacionalizar o conceito, percebemos que a igualdade de oportunidades 

dos cidadãos a pagar o que efectivamente produz, depende de um enorme conjunto de 
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factores: factores jurídicos, urbanos, técnicos e socioeconómicos. As autoridades 

públicas só conseguem controlar parcialmente alguns dos factores que conduzem à 

igualdade de oportunidades. 

Os factores legais são o primeiro grupo de factores parcialmente controlado pelas 

autoridades locais. Os municípios podem estabelecer um quadro jurídico que oferece a 

todos os cidadãos a oportunidade de pagar de acordo com a sua produção, mas aqui o 

seu âmbito de acção é limitada. Em primeiro lugar, a legislação local será sempre 

enquadrada pelas leis e políticas nacionais. Em segundo lugar, ela também será 

influenciada por outros tipos de regulação, tais como regulamentação específica que 

trata do uso do espaço público. 

A existência de vários tipos de estruturas urbanas num município, normalmente leva à 

implementação de diferentes sistemas de gestão de RU (sistema de recollha porta-a-

porta, sistema de recolha por pontos). Diferentes sistemas de gestão implicam diferentes 

encargos com o sistema. 

Os factores técnicos são o outro grupo de factores que podem ser parcialmente 

controlados pelas autoridades públicas. Do ponto de vista técnico, a igualdade de 

oportunidades dos cidadãos de pagar de acordo com a sua produção será determinada 

pelas opções do sistema em estimular a reciclagem e a minimização. No entanto, 

existem vários factores socioeconómicos que não são controlados pelas autoridades 

públicas, como a situação financeira, o nível de escolaridade ou a idade dos cidadãos, 

que influenciam, por exemplo, as reais possibilidades de participar na reciclagem. É 

igualmente difícil para as autoridades públicas assegurar a igualdade de oportunidades 

na minimização, porque as possibilidades de minimização provirão da disponibilidade 

real de produtos alternativos existentes no mercado (por exemplo, produtos com menos 

ou nenhuma embalagem) (BATLLEVELL, 2008).  
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4.3.  Justiça do sistema 
 

Equidade diz respeito a fazer as distinções justificáveis entre as pessoas. No contexto 

dos sistemas de gestão de RU, significaria incluir quaisquer distinções, que são 

justificadas para garantir a igualdade de oportunidades e uma partilha aceitável de 

encargos ou benefícios (BATLLEVELL, 2008). 

Deste modo, ao projectar um sistema tarifário terão de ser feito distinções para 

assegurar que todos os utilizadores têm as mesmas oportunidades de participar no 

sistema, nomeadamente através da criação de uma tarifa social. Portanto, é 

argumentável que é “justo” fazer distinções (ou dar vantagens) a alguns participantes, a 

fim de assegurar que eles participem em condições de igualdade. Tais distinções 

introduzem formas de compensação, para com os efeitos do sistema considerados 

socialmente inaceitáveis. Estas distinções derivam da aplicação do um conjunto de 

princípios previstos no livro verde dos Serviços de Interesse Económico Geral (SIEG)4

                                                 
4 Enquadrada na Legislação Nacional  (Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, na redacção dada pelas Lei 12/2008, 
de 26 de Fevereiro, e Lei n.º 24/2008, de 2de Julho) 

 

que, de alguma forma tem sido aceite pela comunidade em geral, por exemplo, em 

termos de “política redistributiva”.   
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5. SOLUÇÃO DE TARIFAÇÃO  
 

O facto das quantidades de RU produzidas em Portugal e na generalidade dos países 

europeus, continuarem a aumentar significativamente, não obstante já haver uma 

alargada regulamentação sobre esta matéria, parece indiciar que as medidas adoptadas 

pela UE para a gestão dos RU, nomeadamente para a prevenção e minimização de 

resíduos não têm surtido o efeito desejado.  

Uma das causas para essa situação poderá estar no aspecto económico da tarifa aplicada 

não cobrir a totalidade dos custos do serviço de recolha e tratamento de RU, uma vez 

que na maior parte dos Países, os sistemas tarifários não existem ou não têm qualquer 

correspondência com a quantidade de resíduos produzida. Torna-se assim fundamental 

desenvolver um sistema tarifário que estabeleça uma relação entre o montante da tarifa 

e a quantidade de resíduos gerados, acautelando os critérios de eficiência e equidade 

enunciados no capítulo anterior, para que a mesma esteja relacionada com a quantidade 

de resíduos produzidos por cada cidadão. 

De acordo com ERSAR (2010), os tarifários dos serviços de resíduos devem obedecer 

aos seguintes princípios: 

a) Princípio da recuperação dos custos, onde os tarifários do serviço de gestão de 

resíduos deve permitir a recuperação dos custos económicos, em condições de 

assegurar a qualidade do serviço prestado e a sustentabilidade das entidades 

gestoras, operando desta feita num cenário de eficiência; 

b) Princípio da prevenção e da valorização, onde as tarifas dos serviços de 

gestão de resíduos devem contribuir para evitar e reduzir a produção de resíduos, 

incentivando a adesão dos utilizadores finais aos sistemas de recolha selectiva de 

materiais; 

c) Princípio da acessibilidade económica, onde os tarifários devem atender à 

capacidade financeira dos utilizadores finais, na medida necessária a garantir o 

acesso tendencialmente universal ao serviço de resíduos. 
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5.1.  Sistema de tarifário “PAYT” 
 

Os sistemas PAYT são baseados na aplicação conjunta de dois dos princípios 

orientadores da política ambiental: o princípio do poluidor-pagador (PPP) e do conceito 

da responsabilidade compartilhada.  

De acordo com os critérios de atribuição da responsabilidade subjacente ao PPP, os 

cidadãos são identificados como um dos actores envolvidos na cadeia de actividades (ou 

seja, na produção, distribuição, comércio e consumo), que leva à geração de resíduos 

urbanos. Aplicando o PPP neste caso, os cidadãos deveriam pagar o custo que a sua 

parte de responsabilidade na cadeia de consumo gera. 

Os sistemas PAYT tentam promover a participação dos cidadãos, por forma a atingir os 

objectivos da política de resíduos, usando para este efeito um incentivo económico. O 

incentivo consiste em estabelecer um vínculo entre o pagamento da tarifa e a quantidade 

de resíduos gerados, para que o encargo esteja relacionado com a quantidade de 

poluição produzido por cada cidadão: ''Quanto mais poluir, mais paga". Este tipo de 

sistema tarifário funciona, assim, como um incentivo económico para os munícipes 

reduzirem a produção de resíduos (KARAGIANNIDIS, 2008).  

De acordo com BILITEWSKI (2008), em muitos dos países da União Europeia já se 

encontram implementados alguns programas com tarifários PAYT (fig. 6).  
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Figura 6 - Implementação de sistema PAYT na Europa; Fonte: BILITEWSKI, 2008 

. 

A abordagem mais comum na aplicação deste princípio consiste em calcular a tarifa de 

acordo com a quantidade de resíduos produzida por cada cidadão. Dentro dos sistemas 

PAYT, a metodologia de cálculo da tarifa afecta a avaliação feita pelos utilizadores dos 

custos e benefícios das suas acções, uma vez que podem alterar o preço relativo das 

opções que tomarem na gestão dos seus resíduos. 

Normalmente, o custo de gestão dos resíduos indiferenciados (sistema em baixa e em 

alta) torna-se maior do que outras opções de gestão de resíduos (reciclagem), criando 

um incentivo para a mudança comportamental.  

Embora a ideia por detrás da abordagem PAYT consista em desenvolver um sistema 

mais justo de tarifação dos resíduos, existem uma série de questões que precisam de ser 

consideradas, tendo em conta a variedade de sistemas PAYT possíveis e o conjunto de 

factores que influenciam a sua implementação (DAHLÉN, 2010), nomeadamente a 

eficiência e a equidade do sistema. 
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Ao discutir-se a eficácia e a equidade de um sistema específico, deve realçar-se que 

estes critérios ao nível local estarão directamente relacionados com a forma como o PPP 

é operacionalizado. Conforme abordado no capítulo anterior, existem portanto, pré-

requisitos para que haja eficiência e equidade no sistema. 

Primeiro, as autoridades públicas ou a entidade gestora tem de garantir que haja uma 

repartição adequada de responsabilidades dentro do sistema de gestão de resíduos. Isto 

significa que cada actor envolvido na geração de resíduos urbanos é responsável pela 

sua quota-parte. 

Como já mencionámos anteriormente, a cadeia de actividades que leva à geração de 

resíduos envolve os cidadãos (consumidores), mas também produtores, distribuidores e 

vendedores. A cada fracção desta cadeia tem de ser atribuída uma responsabilidade 

específica, por exemplo, para que os cidadãos não sejam responsabilizados pelos 

resíduos que os produtores são responsáveis. A operacionalização do PPP é, portanto, 

relacionada com a aplicação de outro princípio básico da política ambiental, o princípio 

da responsabilidade do produtor, que na verdade é baseado no PPP.  

Em segundo lugar, tem de se garantir que exista uma repartição justa e adequada dos 

custos (igualdade do custo por unidade). Na sequência de uma repartição adequada de 

responsabilidades, a afectação dos custos deve garantir que os cidadãos não são taxados 

pelos resíduos que não são responsáveis.  

Em terceiro lugar, um sistema PAYT terá de ser ajustado para assegurar que todos têm 

as mesmas oportunidades de participar no sistema (igualdade de oportunidade), assim 

como, incluir quaisquer distinções para garantir a uma partilha aceitável de encargos ou 

benefícios. Os grupos-alvo normalmente visados são: famílias de baixo rendimento, 

famílias numerosas e grupos especiais (principalmente idosos e pessoas portadoras de 

deficiência). Por forma a assegurar a igualdade de oportunidade é fundamental 

assegurar os seguintes aspectos: 

 

5.1.1.  Famílias de baixo rendimento 

Países como a Holanda, as tarifas de resíduos não podem ser baseadas na capacidade de 

pagar, no rendimento ou na riqueza. Tendo em consideração que as tarifas dentro dos 

sistemas PAYT são projectadas de acordo com a quantidade de resíduos gerados, de 

forma a considerar a capacidade económica dos residentes, nestes países foram criadas 
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isenções da tarifa de resíduos. Outros países (como é o caso da Irlanda) consideram 

inoportuno promover uma dispensa das tarifas (através da concessão de isenções), 

porque a partir de então, o incentivo económico é perdido (REICHENBACH, 2008). 

Nesses casos, as comunidades decidiram estabelecer deduções (descontos percentuais) 

do valor da tarifa.  

 

5.1.2. Famílias numerosas 

Uma vez que as famílias numerosas produzem mais resíduos do que as famílias 

pequenas, estas, de acordo com o PPP, pagariam tarifas mais elevadas de resíduos. Para 

contrariar este efeito, algumas autoridades públicas introduziram algumas medidas para 

que os sistemas PAYT não “penalizem” as famílias numerosas. Dependendo dos 

objectivos das suas políticas de “família”, alguns dos países que usam este sistema 

optaram por estabelecer medidas para famílias grandes ou só para as famílias pobres de 

grandes dimensões (KARAGIANNIDIS, 2008). 

 

5.1.3. Grupos especiais 

Alguns grupos de cidadãos, tais como idosos ou deficientes físicos, podem ter 

dificuldades específicas de participação nos sistemas PAYT, uma vez que podem ser 

fisicamente incapazes de transportar contentores ou sacos. Para garantir a igualdade de 

oportunidade, os municípios poderão ter de considerar a possibilidade de desenvolver 

programas especiais para estes grupos de moradores. Esta coerência global contribuirá 

para uma melhor e maior percepção da equidade no sistema. Todas as decisões tomadas 

relativamente à implementação deste tipo de tarifário acabarão por se reflectir na 

estrutura tarifária (SKUMATZ, 2008). 
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5.2.  Eficiência do Sistema PAYT 
 

Conforme foi referido anteriormente, a estrutura tarifária que cumpre com maior rigor o 

critério da eficiência económica, é a que utiliza o preço marginal para reflectir o valor 

económico do serviço, sendo a limitação a esta solução, a falta de um indicador 

fidedigno do consumo real. 

SKUMATZ (2008) identificou 5 tipos diferentes de tarifários PAYT que tentam 

responder a esta questão da seguinte forma: 

1. Sistemas de Contentor Variável ou de Subscrição de Contentor – o 

utilizador escolhe o número ou tamanho do contentor, para a sua quantidade 

semanal de deposição; 

2. Programas de Sacos – os utilizadores compram sacos de diferentes cores ou 

com logótipos de acordo com o tipo de resíduo e colocam os resíduos 

produzidos no respectivo saco, para que seja efectuada a recolha; 

3. Programas de Etiquetas ou Autocolantes – os utilizadores compram etiquetas 

ou autocolantes, destinadas a diferentes tipos de resíduos, que depois colocam 

nos resíduos que querem que sejam recolhidos; 

4. Sistemas Híbridos – os utilizadores pagam uma tarifa mensal, que lhes dá 

direito a depositar um determinado limite de resíduos, a partir do qual pagam 

uma tarifa extra de acordo com o volume de resíduos adicional; 

5. Sistemas Baseados no Peso – utilizam viaturas de recolha equipadas com 

sistemas de pesagem dos contentores recolhidos (que são individuais) e a tarifa é 

cobrada de acordo com o peso real dos resíduos recolhidos. 

 

Nos tarifários baseados no volume, o valor cobrado aos munícipes é fundamentado, de 

forma directa, no número e tamanho dos contentores ou sacos que utilizou na deposição 

dos seus resíduos ou, de forma indirecta, através do valor cobrado na compra desses 

mesmos sacos. Já nos sistemas baseados no peso, os resíduos são pesados na altura da 

deposição ou da recolha, consoante a tecnologia implementada, sendo o valor a pagar 

definido por um valor por quilo (BILITEWSKI, 2008). 

Uma vez que as receitas provenientes destes tarifários estão dependentes das 

quantidades produzidas e as quais se pretende reduzir, é importante que a tarifa 

calculada permita, por um lado, o incentivo à redução ou à indução da política 
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ambiental desejada pelo Estado e, por outro, a obtenção das receitas necessárias a um 

orçamento equilibrado (BOZEC, 2008). 

CANTERBURY (1999) descreveu um método de 5 passos, para a definição da tarifa a 

aplicar, tentando desta forma cumprir com os requisitos anteriormente identificados: 

1. Estimativa da quantidade de RU produzidos - deverão ser estimadas as 

quantidades anuais de RU que se esperam recolher no ano base, ou seja, antes da 

aplicação do tarifário PAYT, bem como as quantidades previstas para o ano de 

implementação do tarifário PAYT (estimando uma percentagem de redução na 

produção provocada pelo novo tarifário); 

2. Estabelecer os tipos de serviços de gestão de RU que se quer implementar - 

definir quais os serviços a providenciar aos utilizadores (recolha de resíduos 

indiferenciados, resíduos reciclados e resíduos biodegradáveis, entre outros), 

bem como o tipo de contentores, frequências de recolha, população abrangida e 

opções para a facturação; 

3. Estimativa dos custos do novo sistema de gestão de RU – com base na 

informação reunida nos dois passos anteriores. Deverão ser identificados os 

custos do serviço (custos internos e externos) associados ao novo tarifário; 

4. Determinação das receitas provenientes do tarifário PAYT e da cobertura 

dos custos pretendida – Com base nos custos de gestão do sistema e nos 

objectivos de cobertura dos custos que se pretende (menos de 100%, 100% ou 

mais de 100% dos custos totais), deverão ser calculadas as receitas que se 

estimam ser necessárias gerar; 

5. Cálculo dos preços do sistema PAYT – Após a selecção da taxa de cobertura 

dos custos e com base na estimativa da quantidade de resíduos esperados após a 

implementação do PAYT, bem como dos custos do sistema, deverá ser definido 

o sistema de preços, tendo em consideração os grupos especiais anteriormente 

identificados. 

 

 

Um bom exemplo da reacção típica dos utilizadores a um sistema PAYT é fornecido da 

experiencia piloto prosseguida em Dresden, Alemanha (REICHENBACH, 2008). 

O montante total dos resíduos domésticos recolhidos em Dresden tinha atingido a 

quantidade de  319 kg/pessoa/ano antes da introdução das tarifas individuais de 
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resíduos, após a implementação de um sistema PAYT,  em apenas seis meses  caiu em 

12%  (ou seja, para 281 kg/pessoa/ano).  

No entanto, a introdução de um novo sistema tarifário implicará alterações de 

comportamentos da população, que acarretará, obviamente, algumas dificuldades ao 

nível da adesão ao novo sistema. Pelo facto de se passar a pagar pelos resíduos 

produzidos, alguns munícipes poderão tentar optar por situações menos lícitas, assim, 

entende-se a cautela das Autarquias quanto à sua adopção imediata. 

De acordo com DAHLÉN (2010) as principais fraquezas deste sistema são: 

1. Aumento de custos (tanto de investimento como operacionais) 

2. Incentivo ao turismo de resíduos (os resíduos são depositados noutros 

Municípios onde não exista este sistema) 

3. Deposição ilegal de resíduos (na parte exterior dos contentores, estações de 

serviço, centros comerciais) 

4. Incorrecta separação de resíduos (com a colocação indevida de RU 

indiferenciados nos ecoponto – este sistema não cobra pela separação dos RU 

selectivos). 

Face a estes dados, são visíveis os benefícios dos sistemas PAYT, quando comparados 

com outra forma convencional de tarifação do serviço de resíduos. A mais evidente 

consequência da introdução de um sistema PAYT é a redução da quantidade total de 

resíduos gerados pelos utilizadores do sistema, em conjunto com um aumento quase 

proporcional das quantidades recolhidas separadamente. Esta situação é comprovada 

pelas experiencia-piloto realizadas em Portugal nos Municípios de Óbidos e da Maia. 

Realça-se o incentivo que esta abordagem proporciona no fomento da reciclagem. Este 

é o caso onde as estruturas tarifárias permitem uma recuperação dos custos associados à 

gestão dos resíduos.  
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6. CONCLUSÃO 
 
O presente trabalho procurou analisar o sector dos RU na perspectiva dos sistemas 

tarifários cobrados ao utilizador e dissertar sobre os critérios subjacentes ao 

desenvolvimento de um sistema onde seja possível medir cabalmente a produção de 

resíduos. Começou-se por confrontar o modelo organizacional português do sector dos 

resíduos com outros modelos europeus ao nível da sua organização, analisando em 

particular, as questões relacionadas com o tarifário cobrado ao utilizador 

O estudo permitiu confirmar para Portugal o mesmo tipo de condicionantes que 

vigoram à escala internacional, ou seja, uma desadequação entre os custos e as receitas, 

por falta de tarifas que cubram o custo total do fornecimento do serviço quando este é 

realizado em condições de eficiência técnica.  

A partir daqui, centrámo-nos na análise das questões da eficiência, e de seguida na 

equidade. 

Tendo em consideração que a eficiência económica dos instrumentos de gestão 

ambiental pretende reduzir os problemas ambientais, com um menor custo possível para 

a sociedade, as tarifas de resíduos praticadas em Portugal, embora não assegurem a 

sustentabilidade financeira das entidades gestoras, conseguem cumprir, em alguns 

pontos-chave as exigências dessa definição: 

i. Diminuem a subsidiação, por parte da entidade gestora do serviço de RU, na 

diferença entre as receitas e os custos do serviço; 

ii. Desenvolvem entre os utilizadores o hábito de haver um pagamento mensal 

deste serviço; 

iii. Possibilitam o investimento em programas de reciclagem; 

iv. Impedem que os problemas ambientais sejam ainda maiores. 

Assim, conclui-se que por um lado, a tarifa dos RU cobrada aos utilizadores finais não 

atende os requisitos de eficiência económica, porque a receita não cobre os custos 

associados ao serviço (full cost recovery) em obediência do “princípio do utilizador-

pagador”. Por outro, é imperativo realçar que a entidade reguladora define que os 

serviços de gestão de RU têm de ser efectuados em eficiência produtiva, tanto nos 

serviços em “baixa”, como em “alta”, por forma ao utilizador final não ter de suportar a 

ineficiência do serviço.  
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No entanto, no que se refere à eficiência produtiva, embora não tenha sido o âmbito da 

análise deste trabalho, o modelo regulatório actual (cost plus) aplicado às entidades em 

“alta” não trazem incentivos à prossecução da eficiência, da mesma forma para os 

sistema em “baixa”, normalmente prestados pelos Municípios. 

No que se refere à equidade, e porque o serviço de gestão de RU é um serviço de 

interesse económico geral, a implementação de uma estrutura tarifária deve considerar 

necessariamente preocupações sociais. A ERSAR prevê na sua recomendação tarifária o 

“princípio da acessibilidade económica”, onde prevê que os tarifários devem atender à 

capacidade financeira dos utilizadores finais, na medida necessária a garantir o acesso 

tendencialmente universal ao serviço de resíduos.  

Clarificadas as questões de eficiência e equidade, analisou-se uma proposta de tarifação 

(PAYT) e aferimos da sua aplicação. 

Actualmente, muitos países já implementaram este novo tipo de tarifário, baseado na 

quantidade de resíduos produzidos, a qual apresenta alguns benefícios relativamente a 

outros tipos de tarifa, nomeadamente a tarifas correlacionadas com o consumo de água 

ou electricidade. De entre esses benefícios, destaca-se o facto de ser considerada uma 

tarifa mais justa, pois a tarifa a pagar está directamente relacionada com a produção de 

resíduos, bem como o facto de a sua implementação provocar uma redução na produção 

de RU e um aumento nos níveis de reciclagem, cumprindo desta forma os preceitos 

económicos da política económica ambiental. Assim julga-se que, que este sistema 

(PAYT) responde teoricamente às condições identificadas nos critérios de eficiência e 

equidade na tarifa.  

Assim, e atendendo que a própria entidade reguladora do sector (ERSAR) considera que 

grau de desenvolvimento dos sistemas de medição da produção dos RU, através da 

pesagem ou sistemas volumétricos, ainda é muito incipiente em Portugal, a presente 

dissertação abre o caminho a uma futura e pioneira implementação deste tipo de sistema 

tarifário em Portugal, podendo futuramente ser utilizado como base para a aplicação de 

um sistema tarifário a nível nacional. 
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