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RESUMO  

Os padrões de consumo da sociedade sofreram alterações significativas, tendo a 

utilização cada vez mais intensiva dos recursos naturais originado o aparecimento de 

enormes quantidades de resíduos, provocando problemas na sua gestão. 

Como resultado, os resíduos têm vindo nas últimas décadas a ganhar cada vez mais 

espaço na agenda política ambiental, sendo atualmente uma das áreas prioritárias da 

União Europeia. Contudo, fatores ligados ao fenómeno da globalização têm colocado à 

maioria dos Estados um duplo desafio. Por um lado a necessidade de responder às 

crescentes exigências da sociedade e por outro, os constrangimentos orçamentais para as 

concretizar. 

É neste cenário de conflitualidade de interesses, que Portugal tem procurado encontrar 

soluções alternativas às tradicionais, que promovam a continuidade da prossecução do 

interesse público, nomeadamente através de Parcerias Público-Privadas.  

A presente dissertação tem assim por objetivo, analisar a aplicação desta ferramenta 

gestionária ao setor dos resíduos português, à semelhança do verificado noutros setores 

de atividade. Os resultados sugerem que o recurso às PPP neste setor de atividade têm 

tido pouca aplicação, em parte, pelo protecionismo criado à sua volta, que dificulta a 

entrada do setor privado. Não obstante as tendências apontam para um crescente 

interesse destes capitais neste mercado.  

Palavras-chave: Parceria Público-Privada, Gestão de Resíduos, Ambiente, Portugal. 
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ABSTRACT 

Society consumption patterns have undergone significant changes due to an intensive 

increase of natural resources use, and the subsequent management problems caused by 

the huge amounts of waste produced.  

As a result, in recent decades waste has been gaining more space in the environmental 

policy agenda, and is currently one of the European Union priority areas. However, 

factors related to globalization have placed a double challenge in many states. On one 

hand the need to respond to the increasing demands of society and on the other hand 

the budgetary constraints to implement them.  

It is in this scenario of conflict of interest that Portugal lies, searching for alternatives 

to traditional solutions in order to promote the public interest continuous pursuit, which 

includes public-private partnerships.  

The objective of this dissertation is to examine the application of this managerial tool to 

the Portuguese waste sector, similar to what was made in other industries. The results 

suggest that use of PPP in this sector of activity have had little application partly due to 

the protectionism around it that hinders the entry of the private sector. Despite that, the 

trends point to a growing interest in these capital markets. 

Keywords: Public-Private Partnership, Waste Management, Environment, Portugal. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

Fatores como o crescimento exponencial da população, o aumento do consumo e a 

industrialização, têm ao longo dos tempos determinado o aumento da produção de 

resíduos (Nag & Vizayakumar, 2005). Esta realidade, aliada a uma maior 

consciencialização ambiental, tem provocado na sociedade moderna uma maior 

responsabilização para a temática da produção dos resíduos bem como para a sua gestão 

(APA, 2011a). 

Esta crescente preocupação tem, nas últimas décadas, originado no setor dos resíduos a 

criação de novas entidades e de novos modelos de gestão. A remoção dos resíduos 

tornou-se prioritária e o seu destino final passou a ser considerado vital para a 

sustentabilidade ambiental, de tal forma que a evolução nesta área apresenta-se hoje 

como um dos indicadores que caracterizam o desenvolvimento de um País (ERSAR, 

2011b). 

No entanto, fatores ligados ao fenómeno da globalização têm colocado à grande maioria 

dos Estados desafios cada vez mais complexos e exigentes, conduzindo-os ao 

crescimento das suas despesas públicas até níveis dificilmente sustentáveis. Neste 

contexto adverso, a redução do peso dos Estados e a procura pelo equilíbrio orçamental 

das suas contas passaram a ser fatores críticos de sucesso (TC, 2006). 

Por seu turno, e contrapondo com as contingências no que à restrição orçamental diz 

respeito, continuam a ser exercidas sobre os Governos pressões para intervirem na 

infraestruturação de alguns setores, originando o denominado problema de “the 

infrastructure gap
1
” (Deloitte, 2006). 

É neste cenário de conflitualidade de interesses, que Portugal, à semelhança de muitos 

outros Países, tem procurado por via de mecanismos ligados à nova gestão pública, 

encontrar soluções alternativas às tradicionais para o financiamento do sector público. 

Como resposta a esta necessidade, os Governos têm vindo a recorrer a Parcerias 

Público-Privadas (PPP) como forma de transferência para o sector privado do 

                                                 
1
 Conceito usado para explicar a lacuna existente entre o aumento da necessidade de construir e manter 

infraestruturas e a limitação do setor público em as conseguir realizar muito, por escassez de capital 

público. 
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financiamento, da execução e da exploração/operacionalização de uma parte 

considerável de bens públicos (TC, 2006). 

As Parcerias Público-Privadas (PPP) surgem assim neste contexto como uma forma de 

cooperação entre o sector público e o privado para o “…financiamento, construção, 

renovação, gestão e manutenção de uma infra-estrutura ou prestação de um serviço…” 

(CCE, 2004, p. 3) com o intuito de aliviar o peso do Estado, mantendo ou aumentando a 

qualidade do serviço prestado. 

Como resultado, verifica-se a existência de contratos de PPP em Portugal em diversos 

setores de atividade nomeadamente, nos setores rodoviário, ferroviário, da saúde e da 

segurança. Contudo existem outros, onde o uso deste mecanismo contratual ainda se 

encontra pouco claro como é o caso do setor dos resíduos (DGTF, 2011). 

O presente trabalho tem assim como objetivo analisar a gestão dos resíduos urbanos em 

Portugal, refletindo sobre a aplicabilidade das PPP no sector, avaliando a viabilidade e a 

sustentabilidade desta alternativa contratual face aos modelos tradicionais de 

contratação existentes. 

Para o efeito esta dissertação encontra-se estruturada em 5 capítulos, sendo o primeiro 

destinado à introdução. No segundo capítulo é efetuada uma revisão bibliográfica sobre 

as PPP com o intuito de adquirir, nos diversos domínios, informação essencial que 

possibilite o conhecimento deste modelo contratual. 

No terceiro capítulo caracteriza-se o sector dos resíduos em Portugal e faz-se o ponto de 

situação quanto aos resultados obtidos, procurando sempre que possível estabelecer 

comparações com os resultados dos restantes membros da Comunidade Europeia. 

No capítulo subsequente é feita uma abordagem aos diversos modelos gestionários 

usados no setor dos resíduos em Portugal, passando do geral para o específico através 

da análise de um caso especifico de uma PPP nesta área de atividade. 

No quinto e último capítulo são apresentadas as principais conclusões deste trabalho, as 

suas limitações bem como uma breve referência a futuros desenvolvimentos. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Parcerias Público-Privadas 

2.1.1 Enquadramento 

Hood (1991; 1995) considera que a partir de 1980 se assistiu, em inúmeros países da 

OECD, a um movimento de encontro ao New Public Management (NPM)
2
 através da 

alteração gestionária do Estado, que o autor resume em 7 aspetos primordiais: (1) 

decomposição do setor público em unidades de negócio; (2) maior concorrência entre os 

mercados internos do sector público e estes com o setor privado; (3) recurso ao modelo 

de gestão do setor privado; (4) foco na redução de custos e na disciplina laboral; (5) 

envolvimento da gestão de topo (hands on) com maior poder discricionário; (6) 

definição clara de objetivos e de indicadores de desempenho e (7) maior enfase no 

controlo de outputs. 

Para Araújo (2007) o NPM é o resultado da crise económica que ocorreu nos finais da 

década de 70 do século XX, onde se evidenciou a incapacidade de resposta do modelo 

de Estado social às adversidades da altura, levando-o a novas formas de governação 

assentes em modelos mais liberais. 

Esta mudança de paradigma, que Vries (2010) resume como sendo o abandono da 

antiga teoria económica de Keynes e a adoção do modelo neoliberal veio, através do 

enfraquecimento e/ou emagrecimento dos Estados, dar espaço à introdução de novos 

modelos de contratação, onde se destacam as Parcerias Público-Privadas (PPP). No 

entanto, só na década de 90 é que este modelo contratual teve a sua alavancagem, fruto 

da criação na Inglaterra das Private Finance Initiative (PFI) (Gomes et al., 2007). 

Globadian, Gallear, O`Regan e Viney (2004) por seu lado, associam o aumento das PPP 

à pressão sobre as finanças públicas, ao neoliberalismo, ao vigor financeiro do setor 

privado e à liberalização dos mercados. Já Grimsey e Lewis (2005b) relacionam a 

expansão das PPP com (1) a alteração do papel do Estado em determinados serviços, (2) 

                                                 
2
 Nova perspetiva de governação que procura incorporar os métodos de gestão privada no domínio do 

setor público com o objetivo de o modernizar e de o tornar mais eficaz. 
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à otimização dos mecanismos de financiamento do setor privado
3
 aliada (3) à influência 

das técnicas de partnering
4
 às PPP. 

2.1.2 Conceito de Parceria Público-Privada 

As PPP não possuem uma definição consensual, residindo esse facto no âmbito alargado 

com que são utilizadas, variando e significando conceitos diferentes de país para país 

(Grimsey & Lewis, 2005a). Todavia, há um conjunto de características comuns que 

merecem ser explicitadas. 

Para Grimsey e Lewis (2004, p. 6) “…the essence of a PPP is that the public sector does 

not buy an asset; it is purchasing a stream of services under specified terms and 

conditions…”. Assente neste princípio, definem PPP “…as arrangements whereby 

private parties participate in, or provide support for, the provision of infrastructure…” 

(Grimsey & Lewis, 2004, p. 3). 

Subjacente a este princípio, quer a EC (2003), quer Grimsey e Lewis (2004), 

caracterizam as PPP como sendo as que cobrem o espectro que medeia a gestão 

puramente pública e a gestão totalmente privada, sendo que a EC as qualifica com base 

(1) no grau de financiamento, (2) de responsabilidade e (3) de risco partilhado pelas 

partes envolvidas. Por seu lado 
 
Grimsey e Lewis (2004, 54-55) identificam no essencial 

3 conjuntos agregadores das diferentes tipologias de PPP: (1) a externalização 

(contracting out ou management contracts); (2) as joint ventures e (3) as concessões 

(com ou sem transferência de propriedade). Já Bult-Spiering e Dewulf (2006, p. 6), 

usam uma abordagem mais restritiva reduzindo a abrangência das PPP apenas a 

concessões e joint ventures. 

À luz do direito comunitário as PPP são caracterizadas como sendo “…uma expressão 

que se refere, em geral, a formas de cooperação entre as autoridades públicas e as 

empresas, tendo por objetivo assegurar o financiamento, a construção, a renovação, a 

gestão ou a manutenção de uma infra-estrutura ou a prestação de um serviço….” (CCE, 

                                                 
3
 E em particular para o desenvolvimento do Project Finance “…Financiamento de parceria entre 

entidade pública e privada relativamente a projeto de ordem pública, garantido total ou principalmente 

pelo cash-flow gerado por esse projeto…” (Almeida, 2008, p. 3). 
4
 Conceito que defende que a relação entre os setores público e privado, deva assentar na gestão de 

conflitos, no trabalho de equipa, na confiança, no compromisso de longo prazo e nos objetivos comuns 

(visão partilhada), como forma de resolução de conflitos interorganizacionais, maximizando assim a 

eficiência e a eficácia dos projetos em comum (Grimsey & Lewis, 2004, 66-69) (Crowley & Karim, 

1995). 
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2004, p. 3). Desta forma a CCE define dois grandes modelos gestionários de parcerias: 

(1) as do tipo puramente contratual, em que o setor público e o privado estipulam 

contratualmente as suas relações, e as (2) institucionais, onde a relação implica uma 

participação mista numa entidade a criar. 

Em Portugal, e segundo a definição consagrada no art. 2º do Decreto-Lei n.º 86/2003 

(2003, p. 2683) com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 141/2006, define-se PPP como 

“…o contrato ou a união de contratos, por via dos quais entidades privadas, designadas 

por parceiros privados, se obrigam, de forma duradoura, perante um parceiro público, a 

assegurar o desenvolvimento de uma atividade tendente à satisfação de uma necessidade 

coletiva, e em que o financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela 

exploração incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado…”. 

Apesar das diferentes perspetivas e abordagens feitas às PPP, todas parecem ser 

unânimes ao caraterizarem este modelo contratual como sendo o que, de uma forma ou 

de outra, preenche o gap entre a gestão totalmente pública e a totalmente privada. 

2.1.3 Value for Money (VfM) e Public Sector Comparator (PSC) 

Nos últimos tempos tem-se assistido à proliferação de PPP pelo mundo, como forma de 

minimizar os constrangimentos
5
 dos Estados. Contudo tem sido amplamente debatido se 

a utilização deste tipo de modelo contratual gera efetivamente eficiência e valor 

acrescentado para os Estados. Neste cenário, Sarmento (2009) argumenta que o cálculo 

do Value for Money (VfM) reveste-se de especial importância para o setor público, 

sendo que a melhor forma de o fazer é através da aplicação do Public Sector 

Comparator (PSC) antes do processo negocial. 

Desta forma uma abordagem a estes dois conceitos torna-se imprescindível. A noção de 

VfM pode ser explicada como “…o menor custo para o mesmo output e a mesma 

qualidade do serviço…” (Sarmento J., 2009, p. 9). 

No que respeita ao conceito de PSC, este pode ser entendido como a análise às 

diferenças financeiras de dois modelos contratuais distintos (PPP Vs contratação 

tradicional) (Sarmento J., 2009). O PSC pode também contextualizar-se como “…a 

hypothetical constructed benchmark to assess the value-for-money of conventionally 

                                                 
5
 Essencialmente gestionários e financeiros. 
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financed procurement in comparison with a privately financed scheme for delivering a 

publicly funded service…” (Grimsey & Lewis, 2004, p. xiv). 

Desta forma Marques e Silva (2008) defendem que para almejar o melhor VfM de um 

projeto, é determinante a utilização de uma ferramenta, como o PSC, que confronte os 

resultados dos vários modelos contratuais (PPP Vs Tradicional) e os seus impactos na 

sociedade, não só do ponto de vista financeiro, como também do ponto de vista social e 

ambiental. 

Grimsey e Lewis (2005a, p. 352) também consideram o VfM como o melhor preço para 

uma determinada quantidade e padrão de produção, medido em termos de benefício 

financeiro, permitindo desta forma uma análise comparativa dos custos de diferentes 

soluções que venham a gerar os mesmos outputs. 

Não obstante, Grimsey e Lewis (2004, p. 135) advogam que os requisitos necessários 

para alcançar o VfM prendem-se com: (1) a entrega de projetos num ambiente 

competitivo; (2) as técnicas de avaliação económica nomeadamente a alocação rigorosa 

do risco, e com (3) a imparcialidade nas comparações entre as opções de financiamento 

dos setores público e privado. Já Fitzgerald (2004) defende que o VfM pode ser obtido 

através (1) da transferência do risco, (2) da inovação e (3) da maior utilização dos ativos 

e da gestão integrada whole-of-life. 

Estes mesmos autores, Grimsey e Lewis (2005a), defendem inclusivamente que a 

melhor abordagem para o cálculo do VFM de uma PPP é através do PSC (apesar de 

existirem quatro
6
 abordagens alternativas), por se tratar de uma ferramenta, segundo 

eles, mais simples e fácil de compilar face às restantes. Constataram ainda, da análise 

comparativa efetuada, que os países com maior maturidade na aplicação das PPP usam 

o PSC a fim de apurarem o correto VfM de um projeto. 

Desta forma o PSC revela ser uma ferramenta importante e facilitadora no processo de 

decisão sobre os vários modelos de contratação a ter em conta. Contudo, existem alguns 

aspetos que importa reter. 

                                                 
6
 (1) Análise completa de custo-benefício; (2) Public Sector Comparator (PSC) antes do processo 

negocial; (3) UK-Style Public Sector Comparator – simulações de VfM depois da apresentação de 

propostas; e (4) confiança num processo de negociação competitivo (Sarmento J., 2009). 
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Marques e Silva (2008) defendem que, em Portugal (à semelhança de outros países), a 

grande maioria das PPP têm sido avaliadas de forma pouco rigorosa, muito contribuindo 

a parca ou a má utilização do PSC para a determinação do real VfM. 

Mesmo com a aplicação do PSC às PPP portuguesas a partir de 2006, Sarmento (2011) 

e Campos (2005), referem que a utilização desta ferramenta apenas se tem verificado 

após o início dos contratos, ao invés de ser feito numa fase mais embrionária, com a 

vertente técnica como complemento, a fim de evitar a assunção de responsabilidades 

por maus projetos. 

Segundo Martins A. (2010), esta avaliação tem ainda mais alguns condicionalismos. Por 

se tratar de uma avaliação de longo prazo, pode apresentar subjetividades e, por 

conseguinte, algumas dificuldades no cálculo da poupança face a um período de tempo 

tão alargado. 

Apesar de atualmente se verificar uma emersão das PPP em detrimento das tradicionais 

ferramentas de contratação, as diversas avaliações encetadas apontam para resultados 

contraditórios quanto à sua eficácia e VfM, existindo a necessidade de se fortalecerem as 

futuras avaliações a este modelo de contratação (Hodge & Greve, 2009). 

2.1.4 O Risco e a sua afetação 

O conceito de alocação de risco conceptualmente é simples. Em traços gerais, o Estado 

transfere para um parceiro o risco da gestão do serviço, tornando-se num mero 

comprador de um serviço de longo prazo sobre o qual recebe compensações se o mesmo 

não for fornecido no tempo certo ou com a qualidade desejada. Na prática, o processo 

reveste-se de forma mais complexa estando diretamente relacionada com a envergadura 

e sofisticação do projeto (Grimsey & Lewis, 2004). 

Estes dois autores defendem ainda que para se ambicionar a ótima alocação do risco
7
 

será necessário que o Estado avalie qual a situação mais proveitosa para o VfM do 

projeto. Se o risco (1) deva ser assumido pelo parceiro que mais capacidades e melhores 

condições tem de o mitigar, gerir e/ou suportar (seja ele o Estado ou o privado) ou se (2) 

deva ser transferido para o privado assumindo que tal poderá acarretar custos. 

                                                 
7
 Para Grimsey e Lewis (2004, 176-177) a ótima alocação do risco visa dois princípios: (1) a obtenção da 

ótima gestão do risco e (2), por consequência, maximizar o VfM. 
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O Estado Português defende que “… os diferentes riscos inerentes à parceria devem ser 

repartidos entre as partes de acordo com a sua capacidade de gerir esses mesmos 

riscos…”, definindo ainda outros critérios que se encontram vertidos no art. 7º do 

Decreto-Lei n.º 86/2003 com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 141/2006. 

Importa assim identificar quais os potenciais riscos existentes em qualquer PPP 

infraestrutural para que posteriormente se possa identificar o parceiro mais habilitado 

para o gerir. Para o efeito, Grimsey e Lewis (2004, 180-182) sustentam a criação de um 

modelo de gestão do risco onde definiram 9 tipos de risco a ter em linha de conta (ver 

Figura 2.1). 

Figura 2.1 Potenciais riscos em PPP segundo Grimsey e Lewis 

 

Fonte: adaptado de Grimsey e Lewis (2004, 180-182). 

O IMF (2004, 11-12) aborda esta temática de forma mais resumida decompondo o risco 

em 5 tipologias diferentes, defendendo que em cada uma delas deverá ser identificado o 

parceiro mais competente para o suportar (ver Figura 2.2). 
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Figura 2.2 Tipologias de Riscos em PPP segundo o IMF 

 

Fonte: adaptado de IMF (2004, 11-12). 

Já Li Bing, Akintoye, Edwards e Hardcastle (2005) caraterizam o risco apenas sobre 

três pontos de vista conforme representado na Figura 2.3. 

Figura 2.3 Caracterização dos Riscos em PPP segundo Li Bing et al. 

 

Fonte: adaptado de Li Bing et al. (2005). 
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A nível macro incluem os riscos exogéneos
8
, a nível meso os riscos do próprio projeto

9
 

e os de nível micro os riscos associados à relação entre o sector público e privado, tendo 

por base as diferentes perspetivas
10

 que ambos possuem sobre o projeto. Com base nesta 

caracterização argumentam que 70% dos fatores de risco devam ficar alocados ao setor 

privado, 19% devam permanecer no sector público, sendo que os restantes 11% devam 

ser partilhados pelos dois parceiros. Defendem também que este tipo de caracterização 

facilita a definição da estratégia no que à gestão de risco diz respeito. 

No que respeita à alocação de riscos propriamente dita, Santos (2006) a partir do 

modelo teórico de Oudot (2005)
11

 desenvolveu uma matriz de risco otimizada na qual 

acrescentou, para além dos pressupostos do modelo anterior (onde a alocação dos riscos 

é feita unicamente ao setor privado e ao setor público), a vertente dos riscos partilhados 

entre as duas entidades como forma de tornar o modelo mais consentâneo com a 

realidade, minimizando assim o risco global do projeto. 

Desta forma o risco, a sua partilha e/ou transferência reveste-se de especial importância 

para as PPP, pelo que a deficitária e/ou a inadequada identificação ou alocação poderá 

conduzir a resultados desajustados aos pretendidos conforme defende Sarmento (2010) 

no caso das SCUT`s portuguesas e Quiggin (2004) no caso das PPP usadas na Austrália 

e as PFI usadas no Reino Unido, no início de 1990. 

2.1.5 Vantagens e Inconvenientes 

Como já foi referido as PPP ganharam o seu protagonismo devido, ao que se denominou 

the infrastructure gap e ao NPM. E muito embora estejam a ser amplamente usadas, 

importa identificar as suas vantagens e desvantagens face aos modelos de procurement 

tradicionais. 

A EC (2003, p. 4) identifica as capacidades do setor privado como um benefício para a 

estrutura das PPP, uma vez que o mesmo poderá contribuir com: (1) capital adicional; 

(2) competências de gestão e de implementação alternativas; (3) valor acrescentado para 

                                                 
8
 Fatores externos: políticos, macroeconómicos, jurídicos, sociais e ambientais. 

9
 Fatores internos como, a sua seleção, o seu financiamento, a sua conceção, construção e operação entre 

outros. 
10

 Enquanto o sector público assenta a sua perspetiva no bem-estar social, o sector privado tem como 

principal missão maximizar o lucro. 
11

 Que resume a partilha de riscos entre dois parceiros (púbico e privado) com vista à obtenção do 

contrato ótimo, através do trade-off alcançado entre a transferência do risco e o seu custo (através da 

elaboração de mecanismos compensatórios assentes na Teoria da Agência). 
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o consumidor e público em geral; (4) uma melhor identificação das necessidades e a 

utilização otimizada dos recursos. 

Para além do VfM das PPP, Sousa (2009) identifica a partilha do risco como outra 

vantagem competitiva das PPP, uma vez que o risco estará alocado ao setor com mais e 

melhores capacidades de o gerir, para além da capacidade financeira e das competências 

de gestão do setor privado como vantagens igualmente diferenciadoras. 

Também a PricewaterhouseCoopers (2005a, p. 4) assinala como vantagens: (1) a 

possibilidade de gerar projetos exequíveis; (2) o uso das competências do setor privado; 

(3) a abordagem pelo conceito de Whole Life Costing; (4) a alocação do risco ao sector 

mais capaz de o suportar; (5) o maior rigor orçamental; (6) a abordagem orientada para 

os outputs (resultados e benefícios); (7) o assegurar da qualidade do serviço durante a 

vigência do contrato; (8) o pagamento por parte do setor público apenas quando o 

serviço é entregue; (9) o incentivo ao desenvolvimento de competências especializadas; 

(10) a possibilidade da injeção de capitais privados e (11) o facto das transações 

poderem ser tratadas à margem do balanço do estado. 

No entanto, outros fatores igualmente importantes, embora negativos, podem ser 

alocados às PPP. A PricewaterhouseCoopers (2005a, p. 4; 2005b) salienta como 

possíveis desvantagens deste modelo contratual, entre outros: (1) a não transferência 

absoluta do risco; (2) a perda do controlo da gestão pelo setor público; (3) a demora e os 

custos no processo contratual de uma PPP; (4) maiores custos de financiamento do setor 

privado e (5) a estrutura dos contratos ser tendencialmente de longo prazo e 

relativamente inflexível. 

A relação contratual de longo prazo também é para Santos (2006) uma limitação das 

PPP dada a existência de contratos incompletos
12

, enumerando a incerteza, a 

complexidade, o risco e a responsabilidade como aspetos potenciadores à sua 

ocorrência. 

Por seu lado, Grimsey e Lewis (2007) alegam como limitação (1) a não aplicabilidade 

das PPP à maioria dos pequenos projetos, dada a sua complexidade e os seus elevados 

                                                 
12

 Entende-se por contratos incompletos os contratos celebrados entre duas empresas ou setores que não 

conseguem prever todos os potenciais cenários futuros, ou incorporar toda a incerteza e complexidade 

associada à evolução do negócio/projeto criado pelas partes (Coase, 1937) (Williamson, 1979) (Santos, 

2006). 



CAPÍTULO 2 Revisão de Literatura 

 - 12 - 

custos, (2) a falta de capacidade (em alguns casos) na sua implementação e gestão por 

parte setor público, e (3) a dificuldade, face à longevidade de alguns projetos, de 

especificar e determinar os outputs. Daí que os autores atribuam a estes 

fatores/limitações o desenvolvimento das New Hybrid PPP
13

. 

Segundo a avaliação feita pelo TC (2006, 12-13) às PPP nacionais, por vantagens foram 

identificadas: (1) a dinamização do investimento em infraestruturas; (2) o tratar-se de 

um modelo indutor de reformas no setor público; (3) a criação e dinamização de novos 

mercados; (4) a consolidação do mercado financeiro, e (5) o comprovado aumento da 

qualidade, da eficiência e da eficácia nos serviços prestados. Por desvantagens: (1) a 

preparação deficiente de concursos; (2) a dependência de autorizações e licenciamentos 

por parte do poder local; (3) processos de concurso estruturados com pouca 

racionalidade; (4) a falta de eficiência
14

 no processo de avaliação e negociação; (5) a 

carência de competências técnicas do setor público; (6) falhas contratuais; (7) 

constrangimentos ligados ao cumprimento do EUROSTAT e (8) consequências 

penalizadoras decorrentes de encargos não acautelados. 

Assente no acima exposto foram enumeradas pelo TC (2006, 13-14) um conjunto de 

recomendações: (1) preparação adequada dos projetos; (2) partilha adequada dos riscos 

no estabelecimento das cláusulas contratuais; (3) racionalidade, eficiência, eficácia e 

sustentação financeira do projeto; (4) elaboração obrigatória de um comparador do 

sector público e (5) inscrição orçamental prévia dos encargos com cada PPP. 

Apesar de se identificarem enumeras vantagens e desvantagens no recurso às PPP, Reis, 

Fortuna e Mariano (2010) defendem que ainda se verifica um estado de aprendizagem 

no que às PPP diz respeito. Também Hodge e Greeve (2007) advogam que 

independentemente das PPP estarem “na ordem do dia” dos Estados como a ferramenta 

alternativa à contratação tradicional, ainda é cedo, dada a longevidade dos contratos, 

para tirar ilações sobre a sua eficácia, uma vez que os resultados obtidos a nível mundial 

mostram ser contraditórios. 

                                                 
13

Modelos de PPP alternativos ao modelo tradicional que têm como objetivo, através da criação de 

diferentes níveis de envolvimento entre os parceiros (público e privado), a redução de custos e a criação 

de flexibilidade para a evolução do projeto, face às suas necessidades. 
14

 Em virtude de existir uma tendência para orientar os processos em função dos inputs, em detrimento 

dos outputs desejados. 
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Em consonância com o acima exposto, Fitzgerald (2004) demonstra, no estudo levado a 

cabo em 8 PPP na Austrália, a incerteza sobre se o modelo gestionário alvo de análise é 

uma alternativa viável ao procurement tradicional. Já Grimsey e Lewis (2004, p. 81) 

defendem, na análise efetuada às PPP de diversos países e setores de atividade, que 

“…preliminary evidence does seem to indicate strongly that PPPs offer one solution to 

the public procurement…”. Por seu lado Edwards, Shaoul, Stafford e Arblaster (2004, 

p. 13) na análise realizada a 21 PFI do Reino Unido (8 do setor rodoviário e 13 do setor 

da saúde), verificaram que este modelo contratual “…is an expensive way of financing 

and delivering public services…”. 

Torna-se assim evidente a ausência de consenso sobre a eficácia das PPP como modelo 

contratual substituto dos modelos tradicionais, e tal facto deve-se ao estado embrionário 

destas a nível mundial. 

2.2. PPP em Portugal 

Segundo o TC (2008, p. 9) “…as Parcerias Publico Privadas avançaram em Portugal 

antes de se ter desenvolvido o seu enquadramento legal e orçamental específico. Com 

efeito, houve, inequivocamente, a convicção, por parte de todos os governos, de que as 

PPP apresentam vantagens significativas que acabam por compensar o seu maior custo 

financeiro comparativamente ao custo de endividamento direto do Estado….”. 

Como resultado, em 2008, Portugal era “…o país europeu com maior percentagem de 

Parcerias Público-Privadas quer em relação ao Produto Interno Bruto, quer em relação 

ao Orçamento do Estado…” (TC, 2008, p. 1). 

Em linha com o acima referido a DGTF (2009, p. 6) carateriza a atividade de 2008 

como tendo sido marcada “…por um forte impulso no desenvolvimento do programa de 

PPP, como modelo de implementação de investimentos em infraestruturas de interesse 

público em vários sectores de atividade…” contando com um universo de 86 

concessões
15

, 57 das quais em exploração, 17 em fase de investimento e 12 em fase de 

concurso. Também em 2009 se constata a tendência de crescimento do ano anterior, 

                                                 
15

 A DGTF aplica o termo “concessão” quer às PPP, “…cujo instrumento de regulação jurídica é um 

contrato de concessão, quer aos casos em que a relação contratual existente entre as partes configura uma 

concessão, mas as respetivas características não refletem inteiramente o quadro legal aplicável às 

parcerias público privadas…” (DGTF, 2009, p. 3). 
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culminando o ano com um universo 120 concessões ou subconcessões, tendo o 

investimento acompanhado naturalmente esta tendência (DGTF, 2010). 

Porém a complexidade dos processos de PPP, aliada à dificuldade de elencar (1) de 

forma rigorosa os objetivos a contratualizar, (2) de identificar assertivamente os custos 

inerentes a todo o período de vida da infraestrutura, (3) de utilizar uma abordagem 

focalizada nos outputs, associado ainda (4) à escassa experiência dos organismos 

públicos nesta área, fazem com que em Portugal se dilua a mais-valia deste modelo 

contratual (Marques & Silva, 2008). 

Também Sarmento (2011) identifica como razões para o insucesso das PPP no setor 

rodoviário Português, entre outras, (1) a falta de experiência do Estado, (2) a 

massificação da solução num curto espaço de tempo, (3) a fragilidade da gestão do 

sector público neste tipo de estruturas gestionárias, (4) a deficitária avaliação da 

transferência do risco e (5) a falta de um PSC que facilitasse a correta aferição do VfM 

das PPP. 
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CAPÍTULO 3 – GESTÃO DE RESÍDUOS 

3.1 Gestão de Resíduos 

3.1.1 Enquadramento 

Conforme referido no primeiro capítulo, no decurso do século XX, e fruto da revolução 

industrial e do desenvolvimento tecnológico, os padrões de consumo da sociedade 

alteram-se substancialmente levando a uma utilização cada vez mais intensiva dos 

recursos naturais. Consequentemente verificou-se o aparecimento de enormes 

quantidades de resíduos, gerando problemas na sua gestão (Nag & Vizayakumar, 2005). 

Esta realidade é igualmente identificada pela EEA (2009) que demonstra, através da 

Figura 3.1, a evolução da produção de resíduos na UE entre 1995 e 2007. 

Figura 3.1 Evolução da Produção de Resíduos na UE (1995-2007) 

 

Fonte: Eurostat Structural Indicators. 

Como resultado os resíduos têm vindo nas últimas décadas a ganhar espaço na agenda 

política ambiental sendo nos dias de hoje, conjuntamente com os recursos naturais, uma 

das 4 áreas prioritárias da União Europeia
16

 (APA, 2011a), sendo as restantes três: (1) as 

alterações climatéricas; (2) a natureza e a biodiversidade; (3) o ambiente, a saúde e a 

qualidade de vida. 

                                                 
16

 N.º 4 do Art. 1º da Decisão N.º 1600/2002/CE. 
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A estratégia da UE em matéria de resíduos assenta numa abordagem a que muitos 

autores dão o nome de “hierarquia de gestão de resíduos” (Williams, 2005, 9-10). Em 

linha com este conceito, definem-se como principais opções de gestão as que se ilustram 

na Figura 3.2. 

Figura 3.2 Princípio da Hierarquia de Gestão de Resíduos 

 

Fonte: adaptado de APA (2011a). 

Contudo verifica-se, por parte dos Estados Membros, uma enorme variedade de 

estratégias na gestão dos seus resíduos, podendo esta questão estar associada, entre 

outras, às condições políticas, sociais, económicas, tecnológicas, geográficas dos países 

(EEA, 2007, p. 11). Ainda assim conseguem-se agrupar os Estados Membros, de acordo 

com as suas opções gestionárias nesta matéria, em 3 grupos: (1) países com elevados 

níveis de valorização e de incineração e baixos níveis de aterro; (2) países com altos 

níveis de valorização e médios níveis de incineração e de aterro e (3) países com altos 

níveis de aterro e baixos níveis de incineração e de valorização. Neste alinhamento, 

Portugal encontra-se inserido no 3º grupo devido, entre outras, ao atraso na aplicação da 

diretiva comunitária sobre embalagens (EEA, 2009, p. 19) (Pires, Martinho & Chang, 

2011). 

3.1.2 Conceito de Resíduo e de Gestão de Resíduo 

Define-se resíduo como um “… simples recurso fora do lugar…” (Kollikkathara & 

Huan Freng, 2009, p. 974) ou como “…qualquer substância ou objeto de que o detentor 

se desfaz ou tem intenção ou a obrigação de se desfazer…” (Directive 2006/12/EC, p. 

10) (Decreto-Lei n.º 239/97, p. 4776). 
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Portugal adota a mesma definição que a UE classificando-os, segundo a sua origem, e 

através do Decreto-Lei n.º 178/2006, em 4 grandes grupos: Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU), Resíduos Industriais (RI), Resíduos Agrícolas (RA) e Resíduos Hospitalares 

(RH). 

Esta dissertação irá, pela sua representatividade à escala nacional, recair na análise dos 

modelos gestionários usados na gestão dos RSU em Portugal. 

Neste pressuposto a gestão de resíduos é definida pelo Estado português (Decreto-Lei 

n.º 178/2006, p. 6538) como as “…operações de recolha, transporte, armazenagem, 

triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos, bem como às operações de 

descontaminação de solos e à monitorização dos locais de deposição após o 

encerramento das respetivas instalações…”, atribuindo-se ao seu produtor a 

responsabilidade da sua gestão. No caso de ser impossível determiná-lo, esse dever 

passa para o seu detentor, exceção feita para os casos em que a produção diária é 

inferior a 1.100 L por produtor, recaindo então a responsabilidade sobre os respetivos 

municípios (Decreto-Lei n.º 178/2006). 

3.2 Organização do setor em Portugal 

Portugal, com o objetivo de alcançar as metas definidas pela UE em matéria de resíduos 

tem, desde 1997, vindo a implementar medidas regulatórias
17

, assistindo-se desde então 

a alterações significativas no panorama dos resíduos nacionais. Ainda assim Pires et al. 

(2011) defendem a necessidade de se desenvolverem sistemas de gestão de resíduos 

mais integrados. 

Por esta via o Estado, enquanto órgão competente e responsável pela política nacional 

de resíduos, criou a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR)
18

 

que tem por missão “…a regulação dos sectores dos serviços de abastecimento público 

de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos…” 

(Decreto-Lei n.º 277/2009, p. 7166). 

                                                 
17

 Ver Anexo A.1. 
18

 Instituto Público criado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 207/2006 fruto do Programa de Reestruturação da 

Administração Central do Estado (PRACE) operado em 2006. O referido diploma legal previa a alteração 

de designação de Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR), até então a entidade responsável pela 

regulação do setor desde 1997, para ERSAR. Tal só se veio a concretizar após a aprovação da orgânica da 

ERSAR constante no Decreto-Lei n.º 277/2009. 
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Desta forma, a atividade do sector de resíduos em Portugal encontra-se segmentada 

“…em sistemas em “alta”, “baixa” e recolha seletiva…” (Simões & Marques, 2009, p. 

286). A atividade do setor em alta é caraterizada pelos sistemas multimunicipais, sendo 

estes os responsáveis pela armazenagem, triagem, valorização e eliminação de todos os 

resíduos. Já a componente de baixa é caracterizada pelos sistemas municipais 

responsáveis pela recolha e transporte (ERSAR, 2011b). No que toca à recolha seletiva, 

esta é caraterizada pelo Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens 

(SIGRE), que engloba os fluxos de resíduos mais específicos
19

 (Martins C., 2011). 

O Decreto-Lei n.º 379/93 (1993, 6215-6216) define como princípio geral que a 

exploração e a gestão dos sistemas multimunicipais “…pode ser diretamente efetuada 

pelo Estado ou atribuída, em regime de concessão, a entidade pública de natureza 

empresarial ou a empresa que resulte da associação de entidades públicas, em posição 

obrigatoriamente maioritária no capital social, com entidades privadas…”, enquanto 

que, a exploração e a gestão dos sistemas municipais “… pode ser diretamente efetuada 

pelos respetivos municípios e associações de municípios ou atribuída, em regime de 

concessão, a entidade pública ou privada de natureza empresarial, bem como a 

associação de utilizadores…”. 

A organização do setor de resíduos em Portugal pode ser sintetizada através da Figura 

3.3, encontrando-se no Anexo A.2 a quantidade e a distribuição das entidades gestoras 

de resíduos pelo território nacional, e no Anexo A.3 os resultados deste setor. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Como (1) embalagens (Soc. Ponto Verde); (2) embalagens de medicamentos e restos de medicamentos 

(Valormed); (3) embalagens de fitofármacos (Valorfito); (4) pneus usados (Valorpneu); (5) pilhas 

portáteis e outras (Ecopilhas, AMB3e, ERP); (6) veículos em fim de vinda (Valorcar); (7) óleos minerais 

usados (Sogilub); e equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) (AMB3e, ERP) (Martins C., 2011). 
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Figura 3.3 Cadeia de Valor do Setor de Resíduos em Portugal 

 

Fonte: adaptado de EGF (2012a). 

Muito embora se tenham criado soluções alternativas nas atividades em alta é, de acordo 

com Guimarães, Simões e Marques (2010), nas atividades em baixa que se deverão 

encontrar as alternativas necessárias aos modelos de gestão atuais por forma a evitar 

problemas financeiros e ambientais a longo prazo. 

Pelo exposto, torna-se pois importante analisar se a PPP poderá ser uma ferramenta 

contratual e de gestão adequada para acelerar o processo de convergência com a média 

europeia que Portugal tem vindo a registar no que à gestão de resíduos diz respeito. 
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CAPÍTULO 4 – PPP NA GESTÃO DE RESÍDUOS 

4.1 PPP na Gestão de Resíduos 

4.1.1 Enquadramento 

Massoud e El-Fadel (2002) e Massoud, El-Fadel e Malak (2003) justificam o 

aparecimento das PPP na área dos resíduos como resultado das limitações do setor 

público, não só a nível financeiro, face ao crescente aumento dos custos na gestão destes 

resíduos, como a nível operacional. Desta forma as PPP surgem como uma promissora 

alternativa para o aumento do desempenho da gestão do setor, sendo para isso 

necessário e essencial a sua regulamentação. 

Também Ahmed e Ali (2004) advogam a existência de uma tendência emergente no 

desenvolvimento de parcerias entre os setores público e privado na gestão dos resíduos, 

podendo traduzir-se na melhoria da eficiência do setor, para além de outras mais-valias. 

Para isso a adequada incorporação dos incentivos de cada um nas estruturas das PPP, é 

considerada como fator chave para evitar a ineficiência, a ineficácia e a 

insustentabilidade deste modelo contratual. 

Massoud et al. (2003) argumentam ainda que as PPP poderão, fruto do monopólio 

criado, para além de outros fatores, como a inadequada estrutura de riscos e de 

responsabilidades entre o setor público e o privado, originar o aumento do custo do 

serviço. Também as PPP criadas no setor dos resíduos nas cidades de Varna, Rousse e 

Nessebar, na Bulgária geraram outputs aquém do esperado, ficando estes a deverem-se 

ao contexto legal do País e à debilitada estrutura financeira dos municípios búlgaros 

associada a contratos desajustados entre os setores (EC, 2004). 

No entanto, e apesar do acima referido, muitos foram os países que recorreram a este 

modelo contratual para a gestão dos seus resíduos. A UNECE (2008, p. 19) defende que 

“…governments should look at the sectors where PPPs have been especially successful 

in other countries…” destacando o Reino Unido como um dos países bem-sucedidos. A 

EC (2004) realça o caso de sucesso do Concelho Metropolitano de Kirklees. 

Outras experiências internacionais de PPP bem-sucedidas no setor dos resíduos são os 

casos  de  Vancouver  no  Canadá  (UNECE, 2008),  Debrecen  e  Szolnok  na  Hungria, 
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Jegunovce na Macedónia e Mülheim na Alemanha (EC, 2004). 

4.2 Situação em Portugal 

Em Portugal a estrutura de mercado do setor de resíduos não reúne consenso. A ERSAR 

afirma não existir um caso típico de monopólio natural
20

, por não se tratar de uma 

indústria de rede (ERSAR, 2011b, p. 25), mas por seu lado Simões e Marques (2009, p. 

285) defendem que por funcionarem “…em regime de monopólio natural (…), são 

caracterizados por reduzidos incentivos à eficiência e inovação…”. 

Não obstante, tem-se introduzido em Portugal, desde 1995, alterações ao modelo de 

administração usado na gestão dos seus resíduos, por forma a cumprir com as metas 

Europeias. Uma delas tem sido a criação de entidades gestoras
21

 resultantes de 

participações: (1) em alta, entre o Estado e os municípios e (2) em baixa, apenas entre 

municípios ou entre estes e entidades privadas. Segundo Guimarães et al. (2010), 

algumas dessas participações assentam em modelos de PPP do tipo institucionalizado e 

contratual. 

O objetivo da criação destas entidades gestoras foi o de assegurar o desenvolvimento de 

soluções integradas
22

 com vista à “…geração de economias de escala, tanto no 

investimento como na exploração, com o consequente reflexo positivo a nível 

tarifário…”, (ERSAR, 2011b, p. 15). 

No entanto, e apesar da empresarialização do setor, fruto dos diferentes modelos e 

soluções gestionárias introduzidos na gestão dos resíduos em Portugal, o controlo sobre 

esses modelos e soluções mantém-se sob a alçada do poder central e local, resultado da 

participação destes no capital social das várias entidades gestoras presentes no setor. 

Tanto assim é que a “…Comissão Europeia, em 2003, face às características 

económicas e financeiras, à titularidade do capital das empresas do sector em questão e 

aos riscos inerentes à atividade, ter considerado que as mesmas não se enquadram na 

figura típica dos contratos de concessão e de PPP, revestindo, por seu turno, a natureza 

                                                 
20

 A teoria do monopólio natural descreve um mercado no qual, por razões estruturais, a produção deve 

ser entregue apenas a uma empresa (Mosca, 2008). 
21

 Concessionárias multimunicipais, empresas intermunicipais e associações intermunicipais (setor de 

alta) e concessionárias municipais, sistemas municipais e intermunicipais (setor de baixa). 
22

 Através do envolvimento de vários municípios, como forma de mitigar questões como: (1) 

investimentos a realizar em alta, (2) complexidade das situações ambientais a resolver, (3) capacidade 

técnica, financeira e de gestão dos municípios envolvidos (ERSAR, 2011b). 
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de contratos de delegação de poder entre o Governo Português e as empresas do 

sector…” (DGTF, 2011, p. 10). 

Constata-se assim o elevado protecionismo do setor público à componente de alta do 

setor dos resíduos, patente quer nas participações maioritárias do Estado (via EGF
23

), 

em 11 das 12 concessões multimunicipais, quer ainda nas participações minoritárias dos 

Municípios nas concessões multimunicipais, e nas suas participações maioritárias ou 

totais nas empresas intermunicipais. 

Os exemplos de participações de capital privado nos diversos modelos de gestão usados 

em alta são pontuais e residuais, verificando-se, no entanto, a existência de uma 

concessão municipal cujo tipo de colaboração confere, segundo a ERSAR (2011b, p. 

22) e o Decreto-Lei n.º 194/2009, a figura de uma PPP, e que será objeto de análise na 

alínea 4.3. 

Já em baixa, a representatividade do capital público faz-se valer por via da 

administração direta dos Municípios, ou das suas participações maioritárias ou totais 

nos restantes modelos de gestão ali existentes. Contudo tem-se verificado que a 

administração direta acima referida tem-se traduzido em contratos de prestações de bens 

e serviços (sobretudo na recolha de resíduos) em regime de outsourcing com o setor 

privado, o que para Gomes et al. (2007, p. 24), Grimsey e Lewis (2004) e IMF (2004) 

também eles conferem com a figura de uma PPP. 

A presente dissertação irá de seguida analisar a relação contratual existente entre a 

Empresa Intermunicipal Resíduos do Nordeste (RN) e a entidade privada FOCSA – 

Serviços de Saneamento Urbano de Portugal, S. A., entidade totalmente privada cujo 

capital social é detido a 100% pelo consórcio constituído entre o grupo FCC - Fomento 

de Construcciones y Contratas, S.A. e a COBETAR – Sociedade de Construções, S.A., 

com o intuito de avaliar se essa relação poderá ser considerada uma PPP. 

4.3 O caso da Empresa Intermunicipal, Resíduos do Nordeste (RN) 

A RN é a empresa intermunicipal responsável pela gestão dos resíduos dos sistemas de 

                                                 
23

 Sub-holding do Grupo Águas de Portugal. É uma Sociedade gestora de participações através das quais 

tem por missão “…contribuir para o aumento da qualidade de vida e do ambiente, através da resolução 

ambientalmente correta e economicamente sustentável da problemática dos resíduos sólidos urbanos, 

promovendo o seu adequado tratamento e valorização…” (EGF, 2012b). 
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alta e de baixa de 13 municípios, abrangendo um universo de cerca de 160 mil 

habitantes. Foi constituída em 2002 com o capital de 3 Associações de Municípios: (1) 

Terra Quente Transmontana com 41%, (2) Terra Fria do Nordeste Transmontano com 

37% e (3) Douro Superior com 22%. Na Figura 4.1 pode visualizar-se a sua área de 

influência (RN, 2012a). 

Figura 4.1 Área de influência do sistema intermunicipal Resíduos do Nordeste 

 

Fonte: adaptado de ERSAR (2011b) e RN (2012a). 

Em 2011 foi responsável pela gestão de 55.566 toneladas de resíduos indiferenciados e 

de 3.671 toneladas de resíduos recicláveis (RN, 2012c), dispondo de diversas 

infraestruturas
24

 em alta para o seu tratamento e valorização. No que respeita ao setor 

em baixa é igualmente responsável pela gestão dos serviços de recolha indiferenciada, 

seletiva e limpeza urbana
25

 (RN, 2012a). O modelo de gestão usado por esta empresa 

intermunicipal é um modelo misto algo complexo. 

Na vertente de baixa, a recolha seletiva é realizada pela RN por administração direta, 

abrangendo todos os municípios pertencentes a este sistema intermunicipal, enquanto a 

recolha indiferenciada é assegurada para além da RN, pela AMDS e pelo setor privado. 

A vertente em alta é realizada diretamente pela RN, à exceção da gestão do aterro 

sanitário de Urjais, infraestrutura que é gerida pela FOCSA e que segundo a ERSAR é, 

                                                 
24

 1 aterro sanitário, 4 estações de transferência, 1 parque multimateriais, 14 ecocentros, 1 estação de 

tratamento de águas lixiviantes do aterro sanitário, 1 central de valorização energética de biogás e 1 

unidade de tratamento mecânico e biológico, esta ainda em construção (RN, 2012a). 
25

 Não será abordada no âmbito do presente trabalho. 
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desde 2010, a única entidade gestora privada a operar em alta um sistema municipal em 

Portugal
26

 (ERSAR, 2011c). 

A relação contratual entre a RN e a FOCSA é fruto da cessão da posição contratual
27

 da 

AMTQT para a RN que se verificou em 2003. A celebração do contrato inicial remonta 

a Agosto de 1996, entre a AMTQT e a FOCSA para a conceção, construção, exploração 

e manutenção do aterro sanitário de Urjais, para a reabilitação das lixeiras existentes 

(alta) e para a recolha e transporte para destino final dos RSU dos municípios 

pertencentes a esta AM (baixa) (AMTQT, 1996). 

No contrato em análise verifica-se a existência de 3 figuras distintas: (1) Projeto de 

conceção e construção do aterro, para além do projeto de reabilitação das lixeiras 

existentes, (2) Empreitada para a execução do projetado após a sua validação e (3) 

Concessão para a exploração e manutenção do aterro e para a recolha e transporte de 

RSU a destino final, contrato este cuja vigência é de 20 anos, podendo ser 

eventualmente renovada por períodos iguais e sucessivos de 5 anos, salvo denúncia por 

qualquer das partes ou no caso do aterro, por fim da sua vida útil
28

. 

Durante o período de vigência do contrato, compete à RN o papel de fiscalização e de 

controlo com vista ao bom cumprimento do contrato estabelecido entre as partes, 

aplicando para tal uma percentagem sobre o valor mensalmente faturado pela FOCSA. 

No caso de incumprimento das obrigações estabelecidas contratualmente a RN aplicará 

à FOCSA penalizações
29

 que no limite poderá resultar na resolução do contrato de 

concessão. 

A RN goza ainda “…do poder de modificação unilateral das condições (…) integradas 

na concessão, por razões de interesse público…” ou para fins de reequilíbrio financeiro 

da concessão. 

Compete, por seu lado à FOCSA assumir a responsabilidade, os riscos e os encargos 

decorrentes da exploração, operacionalização, manutenção e gestão da prestação dos 

                                                 
26

 Este facto ficou a dever-se à não renovação da concessão (1998-2008) que a AM da Raia-Pinhal 

detinha com uma entidade gestora privada, de seu nome Zagope. Os municípios pertencentes à referida 

Associação foram posteriormente (2009) incorporados na concessão gerida pela VALNOR (Empresa 

multimunicipal responsável pela gestão dos resíduos dos 25 municípios da sua área de influência, 

detentores de 49% do seu capital, sendo o restante detido pela EGF (51%)) (ERSAR, 2011c). 
27

 Cláusula 21º do contrato entre as partes. 
28

 Em funcionamento desde Setembro de 1997, estando a sua vida útil estimada até 2017. 
29

 Previstas em Caderno de Encargos. 
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serviços dentro dos padrões de qualidade pretendidos pelo concedente, ao longo do 

ciclo de vida da concessão. 

Para tal o contrato estabelece que a remuneração da concessão, para a exploração e 

manutenção do aterro, bem como para o serviço de recolha e transporte de RSU dos 

municípios pertencentes à AMTQT é calculado com base quer na quantidade de 

toneladas depositadas em aterro, quer na quantidade de toneladas de RSU recolhidos, 

estando os respetivos preços definidos contratualmente, podendo no entanto ser alvo de 

revisão. 

No termo da concessão, independentemente da sua razão, reverterão a título oneroso
30

 

para a RN “…todas as instalações e equipamentos que integrem, nessa data, o conjunto 

de meios necessários à exploração do Aterro Sanitário (…) sem qualquer encargo para 

este, em perfeito estado de funcionamento e manutenção…” para além dos “…bens e 

equipamentos (…) afetos (…) à recolha de RSU, em estado de funcionamento que 

permita a continuidade do serviço, sem quebra de qualidade…” (AMTQT, 1996, p. 8). 

Constata-se assim, fruto da análise efetuada, que o modelo contratual usado trata-se de 

uma das formas mais antigas de PPP, onde o setor privado produz e detém 

temporariamente um serviço, transferindo-o posteriormente para o setor público, 

assumindo assim a figura típica de uma concessão do tipo Build–Operate–Transfer 

(BOT) (EC, 2003, p. 28) (Gomes et al., 2007, p. 24). 

Importa contudo dissecar se este modelo contratual tem contribuído para a viabilidade 

económica e equilíbrio financeiro da RN, pelo que a análise ao relatório e contas de 

2011 da RN reveste-se de especial importância (ver Anexo A.4). Desta análise, parece 

evidente que “…a situação financeira (…) mostra-se equilibrada e saudável…” (RN, 

2012c, p. 77). 

Os resultados obtidos nos últimos anos têm vindo a refletir a sustentabilidade 

económica e financeira da RN. Parece assim existir uma correlação entre o modelo 

gestionário em análise e essa robustez, quer pela abrangência
31

 da sua gestão no 

universo da RN, quer pelo modelo tarifário adotado, que evidencia (pelos resultados 

                                                 
30

 Os valores determinados por acordo entre as partes e estabelecidos com base nos respetivos valores 

líquidos contabilísticos (AMTQT, 1996). 
31

 Em virtude da gestão do aterro sanitário abarcar a totalidade dos municípios (em alta), e a recolha de 

RSU realizada na AMTQT representar 38,5% da recolha de RSU efetuada pela RN (em baixa). 
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apresentados) estar ajustado à realidade, permitindo desta forma sustentar o exercício da 

atividade da RN. 

Todavia, apesar da eficiência financeira demonstrada pela RN, o seu relatório de contas 

de 2011 alerta para a existência de “…saldos excessivamente altos no que respeita às 

dívidas de e a terceiros…” (RN, 2012c, p. 77), pelo que importa abordar esta questão 

em maior detalhe. 

4.4 Sustentabilidade Económica e Financeira do Sistema de Gestão de Resíduos 

Uma das razões subjacentes ao sucesso das PPP no setor dos resíduos no Reino Unido, 

como atrás referido, reside no facto deste modelo assentar no princípio do poluidor 

pagador
32

 (EC, 2003). 

De acordo com este princípio, todo o produtor de resíduos deve suportar os custos 

inerentes com a prevenção, tratamento e eliminação dos mesmos (Hester & Harrison, 

2002), promovendo assim a eficiência económica e a sustentabilidade ambiental por via 

da interiorização dos custos ambientais que lhes estão associados (Fischhendler, 2007). 

Segundo Glazyrina, Glazyrin e Vinnichenko (2006) esta implementação assenta na 

aplicação de uma taxa ambiental que por norma se encontra indexada à quantidade de 

emissões de substâncias poluentes. 

Também Portugal possui um sistema tarifário que visa a sustentabilidade económica e 

financeira do seu setor de resíduos. Desta forma, Pires (2011, p. 29) afirma que 

atualmente “…apesar de a recuperação de custos
33

 junto dos utilizadores finais
34

 ser 

globalmente deficitária (…) a sustentabilidade financeira das entidades gestoras dos 

sistemas regionais “em alta” tem-se apresentado claramente robusta
35

…”. Esta 

afirmação encontra-se, no entanto, circunscrita aos sistemas multimunicipais
36

 que 

operam em alta, ainda assim, representativo para se verificar um equilíbrio sustentável 

dos valores tarifados, em parte devido ao papel regulador da ERSAR. 

                                                 
32

 O princípio do poluidor pagador surge através da introdução das primeiras regras ambientais pelos 

Estados Membros da OCDE. O intuito inicial era o de partilhar as preocupações relacionadas com a 

prevenção da poluição e os custos associados entre o Estado e o sector privado (Luken, 2009). 
33

 Por via do pagamento de uma taxa/tarifa pelo serviço prestado. 
34

 Entidades gestoras dos sistemas inseridos em baixa. 
35

 Em parte, fruto do financiamento proveniente de fundos comunitários. Ver (ERSAR, 2011b, p. 88), 

quadro. 18. 
36

 Que representam mais de 50% das entidades gestoras em alta. Ver (ERSAR, 2011b, p. 43), fig. 11. 
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Já o mesmo não se verifica na vertente em baixa onde, e face aos tarifários aplicados, se 

continua a verificar “…uma insuficiência de recuperação de custos com a prestação 

deste serviço, registando-se ainda um número elevado de municípios onde não é 

cobrada tarifa
37

 ou esta se revela insuficiente para cobrir os custos com o serviço de 

gestão de resíduos
38

…” (ERSAR, 2011b, p. 95). 

Importa ainda referir que “…estima-se que mais de 90% das entidades gestoras não 

recuperam os custos incorridos com a gestão dos resíduos urbanos
39

, tendo muitas delas 

pouca noção dos gastos efetivamente tidos com a gestão destes resíduos….” (ERSAR, 

2011b, p. 95). Tal facto fica-se a dever à ausência de um sistema tarifário adequado aos 

reais custos das atividades de baixa, potenciando assim a subsidiarização
40

 do setor e 

por consequência a possibilidade de contaminação
41

 à atividade em alta, podendo, entre 

outros (por exemplo menor qualidade do serviço), pôr em risco a sustentabilidade do 

sistema de resíduos em Portugal (ERSAR, 2011a). 

Desta forma Pires (2011, p. 29) defende que na vertente em baixa “…será expectável 

uma crescente pressão para uma maior recuperação de custos por via tarifária a par de 

uma progressiva externalização concorrencial das atividades de recolha e limpeza 

urbana…”. 

O alargamento do âmbito da atuação
42

 da ERSAR, a partir de 2011, a todas as entidades 

gestoras, de alta e de baixa, independentemente do seu modelo de gestão, é o exemplo 

da pressão acima referida, com o intuito de mitigar as insuficiências tarifárias 

suprarreferidas. No que respeita à externalização o Estado Português tem evidenciado a 

intenção de privatizar parte do setor
43

 até ao final do ano de 2012
44

, indiciador do 

interesse do setor privado
45

 neste mercado. 

                                                 
37

 Cerca de 40 municípios (Pires J. S., 2011, p. 26). 
38

 70% dos custos operacionais da gestão dos resíduos, devem-se à vertente de baixa (recolha e 

transporte) (Martins C., 2011, p. 37). 
39

 Estima-se que a recuperação é de 36% muito devido à “…falta de racionalidade e transparência na 

definição das tarifas…” (ERSAR, 2011a, p. 3). 
40

 Através dos orçamentos municipais. 
41

 Sendo o prazo de pagamento dos municípios ao sistema de alta disso indiciador. O prazo médio de 

recebimentos dos sistemas de alta foi em 2010 de 164 dias. Ver (ERSAR, 2011c, p. 76), fig. 141. 
42

 Até 2010, a intervenção regulatória da ERSAR encontra-se circunscrita às entidades gestoras que eram 

concessionadas, quer em alta quer em baixa (ERSAR, 2011b). 
43

 A participação da EGF nas concessões existentes no setor. 
44

 Vide entrevistas (Agência Lusa, 2012a) (Pinto & Cervan, 2012). 
45

 Vide entrevista (Agência Lusa, 2012b). 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E INVESTIGAÇÃO FUTURA 

5.1. Conclusões 

Da informação recolhida e analisada pode-se concluir que o setor dos resíduos em 

Portugal tem evidenciado nos últimos anos, uma evolução positiva ao nível da sua 

gestão, fruto do investimento realizado em infraestruturas e da introdução de 

instrumentos de gestão
46

 no setor, melhorando a qualidade e o seu desempenho 

ambiental. 

Esta evolução é igualmente o reflexo da atual (1) fase de transição dos modelos de 

gestão baseados na deposição em aterro para modelos orientados para a valorização 

orgânica e material
47

 e da (2) tendência de evolução dos sistemas de gestão em 

funcionamento nas componentes de alta e de baixa, para sistemas plurimunicipais de 

maior dimensão
48

 e para o aumento dos contratos de prestação de serviços, 

respetivamente. 

Contudo, ainda que os resultados obtidos evidenciem uma tendência de convergência 

com as metas nacionais e comunitárias encontram-se ainda aquém dos objetivos 

estratégicos traçados para o setor, por via da subsistência de alguns problemas. 

Um desses problemas, e talvez o mais estrutural, é o da sustentabilidade económica e 

financeira das entidades gestoras estatais e municipais com especial incidência as que 

incorporam a componente de baixa, corroborando assim com Guimarães et al. (2010). 

Da análise efetuada pode-se deduzir que a estratégia usada pelo Estado para a gestão 

dos resíduos em Portugal colocou o País no caminho da convergência dos objetivos 

Europeus. No entanto este modelo tem vindo ainda a revelar-se pouco sustentável sob o 

ponto de vista financeiro, tendo esta realidade tornando-se mais evidente perante o atual 

contexto socioeconómico do País. 

Sinal dessa fraca sustentabilidade financeira tem sido a procura por parte do setor 

público local na externalização dos serviços de recolha. Parece pois que a entrada do 

setor privado na área dos resíduos é e irá ser cada vez mais evidente, não só pelo 

                                                 
46

 Legislação, planos estratégicos e instrumentos económico-financeiros. 
47

 Aplicação do princípio da hierarquia de gestão de resíduos. 
48

 Fruto da agregação entre alguns sistemas de menor dimensão. 
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interesse que tem vindo a ser demonstrado neste mercado, mas também como forma de 

o setor público mitigar as questões financeiras que têm vindo a por a sustentabilidade do 

setor em risco. 

No presente trabalho pretendeu-se analisar a participação do setor privado nesta área 

através do modelo contratual assente em PPP. Da análise efetuada conclui-se que a 

participação do setor privado na área dos resíduos é pouco representativa, fruto do 

enquadramento legislativo português que tem até à data, protegido este setor de 

atividade
49

. Verifica-se assim como consequência do domínio do poder central e local, a 

ausência de disputa pelo mercado fator essencial para a sua regulação tarifária
50

,à data 

inexistente, com consequências diretas na sustentabilidade do setor. 

É pois evidente que a introdução de métodos de gestão privada
51

, bem como dos seus 

capitais neste setor de atividade será inevitável para a concretização dos objetivos 

traçados para esta área, sendo a representatividade do setor privado tanto maior, quanto 

maior forem as fragilidades e limitações demonstradas pelo setor público na gestão 

deste setor. 

Não obstante, da pesquisa efetuada às PPP, verificou-se a existência de ambiguidades 

quanto ao sucesso na aplicação deste modelo contratual, nas mais diversas áreas de 

atividade, quer a nível internacional, quer a nível nacional. Este facto, segundo alguns 

autores, fica a dever-se ao estado de aprendizagem dos Estados na aplicação deste 

modelo contratual o que associado à longevidade dos seus contratos dificulta a retirada 

de conclusões sobre a sua eficácia. 

Tornou-se igualmente evidente que Portugal tem recorrido com alguma frequência a 

esta opção gestionária em diversas áreas, verificando-se quem nem sempre o tenha feito 

de uma forma consolidada, muito por via da fragilidade
52

 do setor publico na aplicação 

desta ferramenta contratual, como consequência, os resultados demonstram estar aquém 

do pretendido. Ficou também patente que as razões que levaram Portugal ao recurso a 

                                                 
49

 Com especial incidência na componente em alta. 
50

 Ainda que por áreas de abrangência, fruto das assimetrias cridas pela distribuição da população por 

Portugal. 
51

 Mais eficientes, eficazes, mais rigorosa, com foco nos resultados e na qualidade do serviço prestado 

(Marques & Silva, 2008). 
52

 (1) Competências de gestão no uso da ferramenta, (2) carência de know how para a elaboração e gestão 

deste tipo modelo contratual, (3) contratualização deficitária bem como a alocação deficitária dos riscos, 

(4) massificação da solução das PPPs (para mitigar a infrastructure gap) sem uma correta avaliação da 

mesma, (5) Legislação e regulamentação deficitária sobre esta matéria. 
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esta opção gestionária se ficam a dever essencialmente a problemas the infrastructure 

gap. 

Concretizando para a área dos resíduos o recurso às PPP na componente em alta 

restringe-se a um caso, caso esse inserido na análise levada a cabo neste trabalho. Já em 

baixa, a realidade é outra, verificando-se uma tendência para o aumento da 

contratualização de serviços a entidades privadas, em regime de outsourcing, conferindo 

a este modelo contratual, segundo alguns autores, a figura de PPP. Contudo não foi 

possível aferir a sua dimensão. 

Pode-se por fim concluir que a PPP é um modelo contratual em linha com as novas 

formas de gestão e que se enquadra com o NPM defendido pelos Estados. Do estudo 

efetuado não se tornou evidente que o recurso à PPP possa ser o modelo contratual ideal 

para o setor dos resíduos em Portugal uma vez que o seu recurso fica aquém do 

esperado muito por via do enquadramento legislativo protecionista encetado pelo setor 

público nesta área, como também pela frágil sustentabilidade financeira evidenciada por 

este setor, podendo a responsabilidade desta, ser igualmente imputada ao setor público. 

Por último ficou igualmente claro que o sucesso aplicacional deste modelo contratual, 

embora complexo, não depende da forma como esta estruturado nem onde é aplicado, 

mas sim de como é e por quem é implementado, isto é, a forma como contratualmente 

as partes se obrigam a relacionar-se e se os setores envolvidos possuem o know-how e 

as competências necessárias para o levarem a cabo, sendo esta provavelmente a maior 

conclusão deste trabalho. 

5.2. Limitações 

A análise realizada evidencia contudo algumas limitações. Uma delas prende-se com o 

facto de não ter sido possível efetuar o estudo sobre as PPP existentes no setor de baixa, 

ficando por isso a presente dissertação limitada ao estudo da única PPP existente na 

componente de alta. Por consequência, desconhece-se a dimensão das PPP e o seu peso 

no seio deste setor de atividade. 

Tal facto fica-se a dever à dificuldade na recolha de informação fidedigna fruto da 

desorganização e dispersão informativa existente sobre todas as entidades gestoras, em 
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alta e em baixa, que operam no setor de resíduos, em especial nas que até 2010 se 

encontravam fora do âmbito das competências da ERSAR. 

Verificou-se igualmente, aquando do cruzamento da informação disponibilizada pelas 

diversas entidades
53

 com responsabilidade no setor, algumas incongruências de dados, 

sem que tenham sido condicionantes de maior para o desenrolar do presente trabalho. 

5.3. Investigação Futura  

Tendo o Estado como vetor estratégico, a privatização deste setor de atividade (na 

componente de alta), seria vantajoso a realização de uma avaliação comparativa, em 

complemento ao estudo aqui realizado, com o intuito de analisar, com recurso ao PSC, 

qual a solução com mais VfM, se o recurso à PPP ou em alternativa a privatização do 

setor. 

Seria igualmente interessante a realização de um estudo que analisasse se a 

verticalização do sector, ao invés da sua horizontalização
54

 poderia vir a constituir uma 

alternativa viável e sustentável sob o ponto de vista económico e financeiro. 

Em linha com o acima referido, seria também importante a análise e a identificação de 

medidas que pudessem reforçar e alavancar a recuperação dos custos pela via tarifária, 

em concreto no concerne às entidades gestoras em baixa, dada a criticidade destas para 

a sustentabilidade do sistema em vigor. 

Apesar de estes aspetos, terem sido objeto de reflexão ao longo desta dissertação, não 

puderam ser, de alguma forma, alvo de uma abordagem mais aprofundada dada a 

extensão de informação inerente ao seu desenvolvimento e a correspondente dificuldade 

na sua inclusão neste estudo. 
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 ERSAR, APA, DGTF. 
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 Modelo estratégico atualmente em vigor. 
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ANEXOS 

A.1 – Regulamentação do Setor dos Resíduos em Portugal 

Em linha com esta crescente preocupação ambiental, Portugal criou em 1997 o Plano 

Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU I), assentando a sua política de 

resíduos em 4 eixos de intervenção: (1) constituição de sistemas com gestão 

empresarial, (2) desenvolvimento da recolha seletiva de resíduos de embalagens em 

todos os sistemas, (3) construção de infraestruturas de tratamento adequadas e (4) 

desativação das lixeiras inventariadas. Dava-se assim início a uma nova regulamentação 

do setor, procurando tirar o maior benefício do 3º Quadro Comunitário de Apoio (QCA 

III) (MAOTDR, 2007). 

Com o intuito de dar continuidade ao bom trabalho desenvolvido nasce, nos finais de 

2006, o PERSU II fruto da revisão do plano estratégico anterior. Com o objetivo de 

“…intensificar as políticas de redução, reciclagem e reutilização, bem como assegurar 

as necessárias infraestruturas de tratamento e eliminação…”
55

, procurou ser o novo 

referencial, definindo para um horizonte temporal de 9 anos (2007-2016), a estratégia, 

as prioridades e as metas a atingir em matéria de resíduos (MAOTDR, 2007, p. 13). 

Contudo, é através do Plano Nacional de Gestão de Resíduos que Portugal estabelece a 

sua estratégia, até 2020, sem embargo das restantes ferramentas setoriais
56

 entretanto 

criadas (APA, 2011a). 

Segundo o Decreto-Lei n.º 178/2006 (2006, p. 6532) este plano “…estabelece as 

orientações estratégicas de âmbito nacional da política de gestão de resíduos e as regras 

orientadoras da disciplina a definir pelos planos específicos de gestão de resíduos (…) 

bem como a constituição de uma rede integrada e adequada de instalações de 

valorização e eliminação de todo o tipo de resíduos, tendo em conta as melhores 

tecnologias disponíveis com custos economicamente sustentáveis…”.  

                                                 
55

 Programa do XVII Governo Constitucional 
56

 Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos [PERSU]; Plano Estratégico de Resíduos Industriais 

[PESGRI]; Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares [PERH]  
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A.2 – Distribuição geográfica das entidades gestoras de resíduos 

Em 2010, a gestão dos resíduos em Portugal continental era assegurada, quer em alta 

quer em baixa, conforme a distribuição representada nas Figuras abaixo. 

Figura A.2.1 Componente de alta   Figura A.2.2 Componente de baixa 

 

 

Fonte: adaptado de ERSAR (2011b). Fonte: adaptado de ERSAR (2011b). 

Em alta, por 23 entidades (12 concessionárias multimunicipais, 8 empresas municipais e 

intermunicipais e 3 associações/serviços intermunicipais). Em baixa por 258 entidades 

(1 associação/serviço intermunicipal, 1 concessionária municipal, 20 empresas 

municipais e intermunicipais, 230 serviços municipais e 6 serviços municipalizados), 

responsáveis pela exploração das seguintes infraestruturas: 38154 ecopontos, 189 
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ecocentros, 29 estações de triagem, 81 estações de transferência, 9 unidades de 

valorização orgânica, 2 centrais de incineração com valorização energética e 34 aterros, 

das quais 60% estavam sob a alçada de entidades gestoras concessionadas (ERSAR, 

2011b, p. 26; 44-46). A Figura A.2.3 ilustra a evolução do número das referidas 

entidades gestoras. 

Figura A.2.3 Análise comparativa do nº. de entidades gestoras de resíduos (2006-2010) 

 

Fonte: adaptado de ERSAR (2011b). 

Para além da aparente consolidação do número de players do setor, a ERSAR também 

identifica uma tendência de estabilização no que à implementação de aterros e de 

unidades de inceneração diz respeito, por via da estabilização dos resíduos depositados 

em aterro e incinerados. Em contra partida prevê, fruto da aplicação do PERSU II, um 

crescimento em matéria de valorização orgânica
57

, antecipando uma convergência com 

as metas estipuladas. (ERSAR, 2011b).  

                                                 
57

 Em 2010 encontravam-se em construção 10 infraestruturas de valorização orgânica estando prevista a 

construção de mais 5 (APA, 2010). 
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A.3 – Resultados do Setor dos Resíduos em Portugal 

Globalmente “…considera-se que o balanço global da aplicação do PERSU I é 

claramente positivo…” (Portaria n.º 186/2007, 2007, p. 1050), embora com desvios em 

algumas das suas metas (MAOTDR, 2007). Na Figura A.3.1 pretende-se ilustrar os 

desvios acima referidos. 

Figura A.3.1 Comparação entre: metas definidas pelo PERSU I Vs as obtidas em 2005 

 

Fonte: adaptado de MAOTDR (2007). 

Não obstante são de destacar, no período de vigência do PERSU I (1997-2005), marcos 

de elevada importância tais como: (1) a cobertura total da população com o serviço de 

recolha de resíduos urbanos em 1999; (2) o encaminhamento para destino final 

adequado da totalidade dos resíduos urbanos produzidos em 2002; (3) o encerramento 

das lixeiras e (4) o surgimento de outros modelos de gestão no setor (como a criação de 

sistemas municipais ou intermunicipais, e de sistemas multimunicipais, bem ainda a 

criação de infraestruturas para a sua valorização e eliminação, e a criação de sistemas de 

recolha multimaterial) (MAOTDR, 2007) (Martins C., 2011) (Trotta, 2011) (Portaria n.º 

186/2007). 

A Figura A.3.2 pretende assim demonstrar a evolução do destino dado aos resíduos 

urbanos produzidos em Portugal. 



ANEXOS 

 - 45 - 

Figura A.3.2 Evolução do destino dos resíduos urbanos em Portugal (1995-2010) 

 

Fonte: adaptado de ERSAR (2011b). 

Segundo o INE (2010), o desempenho de Portugal neste setor de atividade, e no que 

respeita à deposição de resíduos em aterro
58

, encontrava-se em 2008, 8 pontos 

percentuais acima da média comunitária (Portugal 65% Vs média Europeia 57%). Já no 

que respeita à valorização propriamente dita, apresentou valores mais baixos do que os 

valores de referência da UE que em média se situaram nos 43%, contra os 35% de 

Portugal. Estas percentagens, ordenadas por ordem decrescente face ao seu impacto em 

prol da sustentabilidade ambiental, subdividem-se do seguinte modo: (1) recolha 

seletiva: 17% na UE (10% em Portugal), (2) valorização orgânica: 10% na UE (7% em 

Portugal) e (3) valorização energética: 16% na UE (17% em Portugal). Ainda assim 

verifica-se nos últimos anos, uma evolução favorável em Portugal, evidenciando uma 

trajetória de convergência com a média Europeia. 

Atualmente é sob as diretrizes do PERSU II e do PNGR que Portugal procura dar 

cumprimento aos objetivos comunitários. Desta forma a Figura A.3.3 ilustra a evolução 

do país em matéria de resíduos em comparação com as metas definidas pelo PERSU II. 

                                                 
58

 Solução que não apresenta em si mesma uma operação de valorização de resíduos  



ANEXOS 

 - 46 - 

Figura A.3.3 Evolução dos resíduos produzidos Vs objetivos traçados pelo PERSU II 

 

Fonte: adaptado de APA e ERSAR (2011b) e APA (2011b). 

No alinhamento do acima referido, em 2010 produziram-se, em Portugal Continental, 

cerca de 5.184 mil toneladas de resíduos urbanos, tendo-se verificado uma diminuição 

de cerca de 0,03% em relação a 2009 (APA, 2011b), ainda assim, acima da meta 

prevista pelo PERSU II em 2,2%. 

Por seu lado, a Figura A.3.4 ilustra as metas definidas para o horizonte temporal do 

plano (PERSU II), sobre o ponto de vista do encaminhamento e da gestão dos resíduos 

acima referidos. 

Figura A.3.4 Objetivos e metas traçados pelo PESRU II (Cenário Moderado) 

 

Fonte: adaptado de MAOTDR (2007). 
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Desta forma os valores apresentados na Figura A.3.2, face aos objetivos traçados pelo 

PERSU II (Figura A.3.4), evidenciam uma tendência de desajustamento no que respeita 

a algumas operações de gestão, nomeadamente no que toca à quantidade de resíduos 

para aterro (60% em 2010) e para a valorização orgânica (8% em 2010), quando a meta 

traçada para 2011 define apenas, 29% e 26% respetivamente. 

Ainda assim e apesar de se verificarem valores tendencialmente abaixo das metas 

definidas, Pires (2011, p. 29) afirma que a “…experiência Portuguesa na conceção, 

negociação (…) e implementação de sistemas de tratamento, valorização e destino final 

de resíduos urbanos (…), iniciada na década de 90 pode ser globalmente considerada 

um sucesso….”.  
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A.4 – Relatório e Contas de 2011 da Resíduos do Nordeste 

Pretende-se aqui resumir os principais indicadores do exercício da RN em 2011 como 

também ilustrar a evolução da atividade desta Empresa Intermunicipal. Desta forma a 

Figura A.4.1 pretende demonstrar o volume de negócios no triénio (2009-2011). 

Figura A.4.1 Evolução do volume de negócios (2009-2011) 

 

Fonte: adaptado de RN (2012c). 

Por seu lado, a Figura A.4.2 pretende ilustrar a evolução dos investimentos para o 

mesmo triénio. 

Figura A.4.2 Evolução do volume de investimentos (2009-2011) 

 

Fonte: RN (2012c). 

De referir que em alguns dos investimentos realizados pela RN existem 

comparticipações comunitárias, como é o exemplo do investimento realizado ao nível 

da unidade de tratamento mecânico e biológico (TMB), cuja comparticipação ronda os 

69% (RN, 2012c). 

A Figura A.4.3 pretende de uma forma mais detalhada e para o triénio (2009-2011) 

apresentar alguns dos principais indicadores de desempenho da RN. 
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Figura A.4.3 Resultados das operações no triénio 2009-2011 

 

Fonte: RN (2012c). 

Para além de outros fatores
59

 que contribuíram para o relevante desempenho da RN há a 

destacar três que potenciaram este resultado: (1) a emissão, pela 1ª vez, de notas de 

débito de juros aos clientes com pagamentos em atraso; (2) a entrada em funcionamento 

da 3ª célula do aterro sanitário
60

; e (3) a implementação de 3 projetos que garantiram 

contrapartidas financeiras para a RN não reembolsáveis (RN, 2012c). 

Segundo a RN (2012c) e no que concerne à componente financeira verificou-se que os 

meios libertados pela sua atividade ascenderam a mais de um milhão e trezentos mil 

euros, fator que contribuiu para a melhoria da situação financeira
61

 da empresa (ver 

Figura A4.4). 

Figura A.4.4 Balanço funcional no triénio 2009-2011 

 

Fonte: RN (2012c). 

                                                 
59

 Como incentivos fiscais, ausência de passivo bancário ou qualquer outro que decorra da obtenção de 

financiamento junto de terceiros (RN, 2012c). 
60

 Cuja gestão está a cargo de uma entidade privada. 
61

 A RN (2012c) destaca o rácio de Autonomia Financeira, tendo o mesmo passado de 43% em 2010 para 

50% em 2011. 
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Contudo há a assinalar que “…os pagamentos aos principais fornecedores ocorre de 

forma demasiado desfasada em relação à data de vencimento das respetivas faturas. É 

evidente que tal situação resulta de um tempo médio de recebimento excessivamente 

longo…” (RN, 2012c, p. 77). A Figura A.4.5 procura demonstrar o acima referido. 

Figura A.4.5 Dívidas a fornecedores em 31 de Dezembro de 2011 

 

Fonte: RN (2012b). 

Por fim a Figura A.4.6 ilustra a tarifa cobrada pela RN para a gestão e tratamento dos 

RSU às AM, municípios e particulares. 

Figura A.4.5 Tarifa cobrada pela RN para a gestão e tratamento dos RSU 

 

Fonte: RN (2012d). 
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