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0.1| Introdução
A empresa ECOGESTUS Lda. desde 2005 que
trabalha no âmbito da gestão de resíduos
urbanos, em Portugal, na Europa e em
África.

Acreditamos também que é necessário que
os indicadores permitam uma comparação
mais assertiva, entre pequenos e grandes
municípios. A eficiência das Entidades
Gestoras (EG) deve ser evidenciada pelos
Assistimos à apresentação pela ERSAREntidade Reguladora dos Serviços de Águas indicadores objetivos, permitindo o
aprofundar do conhecimento das razões que
e Resíduos da revisão dos indicadores, a
estão na origem dos bons, e maus,
30.11, em Lisboa. E aceitámos o desafio
colocado pela ERSAR aos presentes: sugerir resultados.
melhorias aos "Indicadores".
Uma nota final para o facto das informações
prestadas foram selecionadas pela
Acreditamos que o país tem nos
"indicadores da ERSAR" um instrumento de ECOGESTUS, representando somente o
melhoria contínua e conhecimento do setor ponto de vista da empresa.
dos resíduos urbanos.
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1.0 | Condições para o Benchmarking e
comparação de Indicadores de Desempenho
• Robusto – dados credíveis e que traduzem a realidade das entidades
• Simples – permite facilmente realizar comparações
• Relevante – compara entidades evidenciando a necessidade de ação
• Evolutivo – atualização contínua dos indicadores
• Flexível – adapta-se mantendo relevância

Comentários aos indicadores da ERSAR_Dez2016
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1.1 | Indicadores de desempenho
A regulação define-se “como o estabelecimento e a instituição de um
conjunto de regras específicas, necessárias ao funcionamento
equilibrado de um dado setor, em função do interesse público”. A
criação de indicadores materializa a necessidade da ERSAR em
regular, avaliando a qualidade dos serviços de resíduos urbanos.

Os indicadores de desempenho são assim parte de um benchmarking
métrico que compara o nível serviços prestado pelas várias entidades.
Interessa notar que a ERSAR divide as entidades gestoras (EG) em
ALTA (sistemas) e BAIXA (entidades responsáveis pelo serviço ao
utilizador final, por exemplo as Câmaras Municipais), sendo os
indicadores diferentes para cada uma das entidades.
A 1ª Geração de indicadores (figura ao lado) foi publicada pela
primeira vez em 2009, tendo sido criados por uma equipa do LNEC e
do IRAR (exERSAR) e depois revista até à atual 3ª Geração. Assiste-se
agora à revisão de alguns indicadores (apresentação no Seminário de
30.11.2016).
Comentários aos indicadores da ERSAR_Dez2016

Fonte: ERSAR, 2009
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1.2| Acessibilidade e cobertura física ao serviço
(RU01; RU02)
• A proposta de medição de acessibilidade
física às infraestruturas de tratamento de
resíduos é positiva e vai caracterizar zonas de
maior/menor dispersão das infraestruturas
• Vários estudos e inquéritos (SPV, 2015)
apontam a distância ao ecoponto como uma
razão para a não participação na segregação
na fonte.
• Melhorar a separação obriga à recolha de
proximidade (porta-a-porta;
responsabilização em oposição a
contentorização coletiva anónima) e esse tipo
de investimento não é contabilizado nos
indicadores nem na sustentabilidade
ambiental

PROPOSTA- Cobertura Física do Serviço de
Recolha de Resíduos Urbanos
• Em zonas rurais a recolha porta-a-porta
deverá ter vantagens sobre a recolha coletiva
(estudos ainda por realizar, sendo importante
a comparação de dados numa escala
necessária à otimização dos meios de
recolha), justificando-se assim uma outra
métrica
• A acessibilidade física do ecoponto deverá
aproximar-se da indiferenciada e em
número/densidade de unidades e/ou
proximidade efetiva aos utilizadores finais.

Comentários aos indicadores da ERSAR_Dez2016
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1.3 | Lavagem de contentores de recolha
indiferenciada (RU04a)
• A proposta da ERSAR inclui uma elevada frequência de lavagem dos
ecopontos (2 a 4 por ano) tem um elevado impacte ambiental.
• Nota-se uma preocupação com a lavagens completas quando o
custo benefício dessa abordagem deveria ser justificado, dados os
custos elevados.
• Os ecopontos têm necessidades de lavagem (por exemplo papel vs.
vidro) muito diferenciadas entre si, sendo redundante criar um
indicador único para todos os tipos de ecopontos.
• Sugere-se uma abordagem inversa, as entidades (EG), tanto em Alta
como em Baixa, devem provar que os Ecopontos estão limpos e o seu
estado de salubridade não é um impedimento à sua utilização sem
obrigação de uma lavagem (desnecessária) a equipamentos em
perfeito estado de utilização.

Comentários aos indicadores da ERSAR_Dez2016

Fonte: ECOGESTUS, 2016
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1.4 | Lavagem de contentores de recolha
indiferenciada (RU04b)
• Constata-se que o indicador de desempenho
obriga a elevados investimentos e custos
operacionais por parte das EG. Contudo,
apenas há estimativas faltando uma base
comparativa.
• Estima-se que uma EG (Baixa) média com
2000 contentores gaste entre 4 a 6% do seu
orçamento na respetiva lavagem, observando
os objetivos impostos pela ERSAR.

ambiental da operação de lavagem

PROPOSTA:
1) Estudo comparativo deste indicador com o
que é exigido em outros países da EU.
2) Definição das condições de higiene e
salubridade exigidas aos equipamentos de
recolha, com parâmetros mensuráveis

• O investimento em lavagem representa 1,2
euros per capita
• Benefícios ambientais e de salubridade são
questionáveis, dada o elevado impacte
Fonte: CERTOMA, 2016

Comentários aos indicadores da ERSAR_Dez2016
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1.5 | Indicadores de Reciclagem
(RU07a; dRU25a; RU07b; RUXXa)
• O desempenho dos municípios e dos sistemas é difícil de comparar
usando os indicadores atuais dado que o potencial total de recolha
(resíduos de embalagem gerados) não é contabilizado.
• Os valores de referência (>100 - qualidade de serviço boa) induzem
em erro (o sistema está bem mas as metas são baixas em ALTA)

• Os indicadores atuais deveriam medir a eficiência da recolha em
BAIXA (Câmaras Municipais) relativamente ao potencial
• Uma percentagem da recolha seletiva relativa ao total de
indiferenciados gerados (seguindo o modelo do EUROSTAT)
enquanto indicador facilita a comparação e o nível de
sustentabilidade ambiental
• A complexidade da proposta de indicador RUXXa- Indicie de
cumprimento das metas do PERSU2020 implica que os fatores de
ponderação tenham uma base técnica robusta.
Comentários aos indicadores da ERSAR_Dez2016

Fonte: ECOGESTUS, 2016
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1.6 | Tarifários e perceção dos custos
• Os custos com resíduos e água devem
ser comparados com aquilo que as
famílias gastam em serviços não
essenciais (telecomunicações)
• A valorização destes serviços
essenciais é necessária, aos olhos da
opinião pública e decisores.
• Um preço demasiado baixo conduz à
sua desvalorização
• O indicador de desempenho relativo
ao tarifário deveria avaliar o nível de
justiça introduzida, a utilização do

princípio poluidor-pagador e a
eficiência da aplicação da tarifa
• A informação aos utilizadores sobre os
custos do fornecimento dos serviços é
ainda escassa na maioria dos
municípios, não havendo uma
consciência para a importância dos
serviços de águas e resíduos
• Existem municípios a praticar dumping
com valores de tarifa de resíduos
muito baixos (<1,5 euros por mês)

Comentários aos indicadores da ERSAR_Dez2016
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2.1 | Proposta 1 - Objetividade dos Indicadores
• Os indicadores de desempenho
inerente à recolha de resíduos
permitem identificar o potencial de • Custos específicos associados à
redução de custos e aumento da
recolha seletiva e indiferenciada,
eficiência
enquanto indicadores
• O desafio está na comparação de
individualizados, evidenciam
Entidades Gestores com
também a eficiência da gestão de
características semelhantes
resíduos
(população; poder de compra;..etc.) • A utilização da capacidade de
• O grau de utilização das
recolha instalada (contentores) em
capacidades e meios (e.g. recolha
função dos resultados obtidos (kg
em toneladas por veículo e por dia)
por m3 recolhido)
indica definitivamente a eficiência
Comentários aos indicadores da ERSAR_Dez2016
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2.2 | Proposta 2 - Novos indicadores de desempenho
A. Ecocentro - o investimentos das EG
abrangência resulta do investimento
na recolha através de ecocentros
em sensibilização, comunicação e
não é valorizada pela ERSAR, apesar
políticas de prevenção de resíduos
da importância destas
D. Informação - a maioria das EG não
infraestruturas e equipamentos
presta qualquer tipo de informação
B. Recolha de resíduos perigosos em
sobre os serviços e respetivo
pequenas quantidades - medida
desempenho, sendo que este
prevista nos diversos PERSU's mas
parâmetro influencia a tendência
que tarda me ser implementada
para a "reciclagem"
pelas entidades em BAIXA e/ou ALTA
C. Compostagem doméstica - forma de
prevenção de resíduos, cuja
Comentários aos indicadores da ERSAR_Dez2016
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2.3 | Incluir a Política de Prevenção de Resíduos
• A hierarquia da política de resíduos da UE confere à
prevenção a maior importância. Contudo, os investimentos
ainda são reduzidos e a avaliação da qualidade dos serviços
não tem um "indicador" para este parâmetro.
• Os investimentos em prevenção das EG em Baixa e Alta
podem ter um efeito significativo na redução de custos
operacionais e diminuição da quantidade de resíduos.
• A compostagem doméstica é umas das formas mais
eficazes de fazer prevenção de resíduos. Esse investimento
(apoio) das EG, indicador de um bom serviço prestado aos
utilizadores finais, deverá ser considerado enquanto fator
de "Sustentabilidade ambiental"

Fonte: WRAP, 2009

• O indicador poderá tomar a forma de % (em euros) do total
investido (ou em € per capita)
Comentários aos indicadores da ERSAR_Dez2016
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2.4 | Proposta 2 - Redução de custos e
os indicadores
Redução de Custos e os Indicadores

Comparação dos custos específicos entre
entidades da mesma dimensão

Quasi-competição entre várias entidades
avaliadas pela ERSAR

Medir a evolução dos custos e desempenho,
associando os dois aspetos

Aprendizagem das melhores práticas que
conduzem à eficiência

Melhor conhecimento sobre a situação
operacional atual da EG quando comparada
com entidades idênticas
Comentários aos indicadores da ERSAR_Dez2016
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2.5 | Proposta 2 - Indicadores inovadores
A. Desperdício alimentar - valorização dos municípios que apresentam
estratégias e metas para a redução do desperdício alimentar
(Sustentabilidade Ambiental)
B. Limpeza Urbana (Pública) e medidas de combate ao littering, em
especial no âmbito da limpeza da costa, floresta e outros espaços
públicos onde os resíduos são depositados e/ou se acumulam
(Sustentabilidade Ambiental), enquanto forma de integração na
sustentabilidade ambiental e financeira dos sistemas.
C. Indicadores associados ao respeito pela segurança, direitos e bem
estar, dos trabalhadores; respeito pelo período noturno (silêncio);
Comentários aos indicadores da ERSAR_Dez2016
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3.0 | Conclusões e recomendações
Os sistemas de gestão de resíduos em ALTA e BAIXA precisam de ser
avaliados segundo a eficiência que demonstram, seja na recolha
seletiva, custos operacionais ou prevenção da produção de resíduos.
A presente revisão (nov/dez2016) reforça algumas ideias anteriores (2ª
Geração) mas não inclui indicadores inovadores.
A principal recomendação da ECOGESTUS centra-se na comparação de
indicadores objetivos e fáceis de interpretar.
As Entidades Gestoras precisam de parâmetros comparáveis capazes de
as levar a um desempenho quasi-concorrencial com as EG que mais
evoluíram nos últimos anos e melhoraram os seus resultados Comentários aos indicadores da ERSAR_Dez2016
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Dúvidas e sugestões

Contactos do Responsável:
João Miguel Vaz
ECOGESTUS Lda.
joao.vaz@ecogestus.com
Tel. 00 351 965784613 | 00 351 233 109034

