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valorização
de resíduos

VALUE Portugal
Potenciar o crescimento sustentado e competitivo das PME com base
na qualificação das estratégias de negócio no setor dos resíduos.

Jorge Araújo

O

VALORIZEMOS
RESÍDUOS, É URGENTE!

EDITORIAL

aumento do custo de aquisição de muitas matérias-primas de que Portugal é tão necessitado,
bem como da energia que ainda importamos, são, por si só, razões mais do que suficientes para
que o nosso país, e em grande medida a Europa, dediquem um esforço constante e significativo
à valorização de resíduos. Resíduos estes que são gerados em grande quantidade, todos os anos,
no espaço europeu.
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Para se ter uma noção da dimensão, produziram-se em 2014,
no espaço europeu, cerca de 2.296 milhões de toneladas de
resíduos industriais e dos serviços e cerca de 207 milhões de
toneladas de resíduos urbanos ou equiparados, sendo que
em Portugal esse valor foi de aproximadamente 9,9 milhões
de toneladas e 4,7 milhões de toneladas, respetivamente,
nesse mesmo ano. É ainda importante perceber que os
principais destinos de tratamento de resíduos industriais e de
serviços no espaço europeu são o aterro (47%) e a reciclagem
(36%), sendo a Bulgária e a Roménia os países com maior
taxa de deposição em aterro (97% e 94%, respetivamente)
e a Itália e a Bélgica os países com maior taxa de reciclagem
(77% e 74%, respetivamente). Portugal apresenta, em 2014,
dados bastante satisfatórios sobre resíduos industriais e
dos serviços, com uma taxa de deposição em aterro de 38%,
inferior à média europeia e uma taxa de reciclagem de 55%,
superior à média europeia, existindo, ainda assim, no nosso
país, muita margem para mais reciclagem e valorização nos
resíduos industriais e dos serviços se nos compararmos
com os países do grupo da frente encabeçados pela Itália e
pela Bélgica. A acrescer a isto, alguns dos recursos naturais
estão em vias de se extinguirem num futuro próximo, o que,
segundo alguns especialistas, acontecerá ainda durante
este século, resultando mesmo que a sociedade atual
nunca mais os poderá extrair a partir da natureza tal como
hoje ainda o faz. A este respeito não posso deixar de referir
a Comissão Europeia, ciente de que as matérias-primas
são cruciais para a economia dos seus países membros,
uma vez que com elas se produz uma grande variedade
de bens e aplicações utilizadas no nosso dia-a-dia e nas
tecnologias mais modernas, criou, em 2011, a primeira lista
de 14 matérias-primas críticas (“Critical Raw Materials” –
CRMs), que em 2014 foi atualizada para 20 matérias-primas
críticas e em 2017 para 27. A estes documentos, a Comissão
Europeia juntou, em janeiro de 2018, a publicação de um

relatório, sublinhando o potencial por explorar para uma maior
circularidade no uso das CRMs no espaço europeu em vez do
modelo económico linear de extrair, fabricar, usar e deitar fora
ainda vigente. Este relatório revê importantes sectores para
as CRMs, descreve políticas importantes da União Europeia,
refere iniciativas chave, apresenta e fornece fontes de dados
e identifica boas práticas e possíveis ações futuras neste
âmbito da Economia Circular aplicada às CRMs. Outro dado
importante a reter, a par das matérias-primas críticas para a
Europa, é o cálculo do Earth Overshoot Day que é efetuado
pela Global Footprint Network, uma Organização Internacional
com sede em Oakland nos EUA. Em 2017, o dia calculado por
esta organização foi o dia 2 de agosto e marca a data a partir
da qual a demanda anual da humanidade por recursos excede
o que o planeta é capaz de regenerar naquele ano. Por outras
palavras, o planeta foi, durante 2017, exaurido 1,7 vezes mais
rápido do que os ecossistemas conseguem regenerar. É como
se estivéssemos a utilizar o equivalente a 1,7 Terras. Falando
no caso específico de Portugal, o dia calculado para o ano
de 2017 foi 16 de junho, o que é ainda mais preocupante… se
todo o planeta gastasse tanto em recursos como gastaram
os portugueses em 2017, então a humanidade utilizaria o
equivalente a 1,9 Terras!
São estes dados, que agora, mais do que no passado,
reforçam a certeza de que devemos aproveitar os
resíduos, e é urgente que o façamos! Quer pelo valor
material do resíduo quer pelo seu valor energético
intrínseco até ao limite que a tecnologia e a
economia do processo nos possam impor. Importa
realçar que esta valorização se faça salvaguardando
sempre a componente de saúde pública e ambiental
que uma sociedade informada e atenta tanto
reclama e exige nos tempos de hoje.

Apesar da fileira dos resíduos ser um setor que constituirá uma
alavanca para a competitividade das nossas empresas num futuro
próximo, no CVR reconhecemos que há alguns entraves a uma
maior valorização dos resíduos, nomeadamente no quadro legal
demasiadas vezes burocrático e com taxas penalizadoras para
quem pretende aproveitar resíduos o que resulta em tempos
longos de espera e custos em taxas aplicadas pela administração
proibitivos para o panorama nacional de empresas que é sobretudo
composto por micro e pequenas empresas.
O futuro, sem dúvida grandemente afetado por tempos próximos
de incerteza neste setor (veja-se por exemplo as fortes restrições
à importação de resíduos plásticos, têxteis e eletrónicos para
reciclagem que recentemente a China impôs ao mundo) reserva à
Europa e a Portugal um papel que se impõe desafiante na procura de
metodologias inovadoras para a gestão de resíduos. A constatação
nos dias de hoje que uma parte significativa dos nossos resíduos
com potencial de recuperação material e energética é enviada para
aterro sanitário ou é gerida no incumprimento pela lei, implicando
perdas económicas e/ou ambientais para o nosso País, constitui
por si, e em simultâneo, a alavanca e o terreno de atuação futura
dos Centros Tecnológicos e Universidades deste país.
No final, pode dizer-se que o lema subjacente à constituição do CVR
em 2002 -“Os resíduos são recursos que importa aproveitar” está definitivamente atual e em linha com o futuro próximo.
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EDITORIAL

É com o tema da escassez de recursos em pano de fundo que
importa insistir na importância dos serviços técnicos laboratoriais,
nos serviços de investigação e desenvolvimento e nos eventos
organizados e co-organizados pelo CVR-Centro para a Valorização
de Resíduos nestes últimos 16 anos. Bem como a interação entre
o CVR e o tecido económico e social do País e que tem sido da
maior importância para a promoção constante de dinâmicas de
inovação tecnológica na gestão de resíduos em Portugal. E no
CVR estamos preparados para qualquer desafio! Atualmente o
CVR conta com 82 associados, onde se incluem empresas de
diversos sectores de atividade industrial (fundições, indústria
do papel, cerâmica, metalomecânica), empresas de gestão de
resíduos, centros tecnológicos, entre outros. Temos uma gama
de associados muito alargada, que nos disponibiliza ou permite
o acesso a resíduos de diferentes tipologias e nos desafia a
encontrar soluções e alternativas para problemas reais e ajustados
a diferentes cenários, potenciando que o CVR esteja na linha da
frente das boas práticas no domínio da gestão de resíduos. Apesar
da proximidade com todos os seus associados, já há muito o
CVR alargou os seus horizontes, fazendo com que a sua área de
atuação não fique confinada apenas a eles. O CVR está ao dispor
de qualquer empresa, entidade ou organização que pretenda
solicitar um serviço, participar num projeto ou obter apoio técnico
ou de consultoria, dentro da gama de competências existentes no
Centro! Desde já lanço o repto a qualquer entidade ou organização
que se reveja no objeto estatutário do CVR a juntar-se à lista de
associados, através da subscrição de unidades de participação do
Centro.
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APRESENTAÇÃO CVR

O

CVR - Centro para a Valorização de Resíduos é uma
instituição sem fins lucrativos, fundada em 2002, que
presta serviços de investigação, análise científica e
aplicação de soluções reais na área da valorização de

resíduos. Está localizado em Guimarães, integrado no Campus da
Universidade do Minho, e possui instalações laboratoriais próprias
onde desenvolve as suas atividades. O CVR conta atualmente com
15 colaboradores permanentes, entre técnicos e investigadores, com
formação ao nível da biologia, biotecnologia, tecnologia do ambiente,
engenharia de materiais, química, biológica e mecânica, além de
colaborações externas com cerca de duas dezenas de investigadores
de Universidades Portuguesas.
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CENTRO PARA A VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

ENTRE OS PRINCIPAIS
CLIENTES DESTACAM-SE:

A Universidade do Minho, a TecMinho, a Associação
Industrial do Minho e a Associação Portuguesa de
Fundição são os seus associados constituintes, no
entanto, o CVR conta com 82 associados fundadores
e aderentes de diferentes tipologias, nomeadamente
empresas da indústria da fundição, dos serviços de
gestão de águas residuais e de gestão de resíduos, da
indústria metalomecânica, da indústria cerâmica, da
indústria do papel, da indústria da construção civil, centros
tecnológicos, entidades municipais e instituições públicas
sem fins lucrativos.
Independentemente da área da atividade industrial, o CVR
tem as competências necessárias para apoiar projetos e
iniciativas relacionadas com uma ampla gama de resíduos
industriais. As capacidades deste Centro permitem-lhe
intervir em diferentes aspetos dentro de um processo,
nomeadamente em serviços de análises laboratoriais e
prestação de serviços de consultoria especializada. O CVR
tem ainda um papel importante como entidade prestadora
de apoio técnico e científico a projetos de I&D, possuindo
o know-how necessário para desenvolver soluções para
o tratamento de resíduos, sustentáveis do ponto de vista
ambiental e económico.
Este Centro desenvolveu em 15 anos de existência
mais de uma centena de projetos de investigação
e desenvolvimento tecnológico (I&DT) nacionais e
internacionais. Na prática, os serviços analíticos e de
investigação prestados dirigem-se a entidades coletivas.
A utilidade e a competência da qualidade dos serviços
laboratoriais e de consultoria assegurados pelo CVR
comprovam-se pelos mais de 7500 certificados e boletins
de análise emitidos pelo Centro, bem como pela existência
de mais de 500 referências distintas de clientes.
Nas suas instalações, de cerca de 2000 metros
quadrados, além de serviços de análises laboratoriais
e de consultoria, existe um Departamento de I&DT
que promove e implementa projetos de tratamento e
valorização de resíduos. Na sua dependência funcionam
laboratórios de tratamentos biológicos, hidrometalúrgicos,
de incorporação em cerâmicos e de incorporação em
materiais cimentícios. As áreas de investigação são as de
incorporação de resíduos como materiais na construção
civil, recuperação de metais e sais metálicos, processos
de tratamento biológico de resíduos, processos de
valorização energética de resíduos, recuperação de
materiais a partir de subprodutos animais e a produção de
biocombustíveis.
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

O
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IDT - Departamento de Investigação
e Desenvolvimento Tecnológico
promove e implementa projetos de
investigação e desenvolvimento,
explorando potencialidades no desenvolvimento de
metodologias inovadoras de valorização de resíduos
e avaliando o seu potencial de transferibilidade.
Para cada situação concreta, opções específicas de
gestão de resíduos são avaliadas, do ponto de vista
ambiental, técnico e económico, de forma a respeitar
sempre o princípio de que os resíduos são recursos

que importa não desperdiçar. A ampla difusão dos
resultados obtidos, por intermédio da publicação
de artigos científicos em revistas de arbitragem
nacional/internacional e a criação de espaços
de debate de qualidade científica, no formato de
workshops e/ou conferências, deverá possibilitar
a transferência de conhecimento entre todos
os potenciais utilizadores com responsabilidade
empresarial e ambiental dos diversos setores de
atividade.

SERVIÇOS
Incorporação de resíduos como materiais na construção civil;
Recuperação de metais e sais metálicos a partir de resíduos e efluentes;
Processos de valorização energética de resíduos;
Reciclagem de resíduos de construção e demolição;
Processos de produção de biocombustíveis e combustíveis derivados de resíduos;
Valorização de resíduos agroindustriais;
Análise de ciclo de vida;
Sistemas integrados de gestão de resíduos.

IDT

LABORATÓRIO DE
CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS

O

LCR - Laboratório de Caracterização
de Resíduos é um laboratório
internacionalmente acreditado segundo
a norma NP EN ISO/ IEC 17025 e
conta com uma equipa altamente qualificada,

CENTRO PARA A VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

com qualidade técnica, formação académica e
profissional adequada, de modo a prestar serviços de
caracterização de resíduos, lamas, solos, efluentes ou
águas aos seus clientes.
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SERVIÇOS
Análise química e classificação básica de resíduos para efeitos de deposição em aterro;
Classificação/desclassificação de resíduos (perigoso/não perigoso);
Caracterização de combustíveis derivados de resíduos (CDR) e combustíveis
sólidos recuperados (CSR);
Caracterização de resíduos de construção e demolição (RCD);
Caracterização de lamas para deposição nos solos agrícolas;
Caracterização de solos contaminados;
Análise de águas subterrâneas e pluviais;
Análise de efluentes domésticos e industriais;
Análise de lixiviados de aterros sanitários.

LCR

LABORATÓRIO DE EMISSÕES GASOSAS E
AVALIAÇÃO DE RUÍDO

O
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LEG-LAR - Laboratório de Emissões
Gasosas e Avaliação de Ruído é
um laboratório internacionalmente
acreditado segundo a norma NP EN
ISO/IEC 17025 e conta com uma equipa altamente
qualificada, com qualidade técnica, formação
académica e profissional adequada, de modo a
prestar serviços de valor acrescentado aos seus
clientes. Com o objetivo de melhorar a qualidade do
ar, o LEG-LAR- Laboratório de Emissões Gasosas e

Avaliação de Ruído presta serviços na caracterização
de efluentes gasosos em fontes fixas industriais,
provenientes de todo o tipo de indústria (cerâmica,
metalúrgica, têxtil, indústria automóvel e oficinas,
entre outros), face à legislação em vigor (DL
78/2004). O serviço prestado oferece a garantia de
meios técnicos e humanos com qualidade, utilizando
os equipamentos adequados e devidamente
calibrados, assim como as normas portuguesas e
europeias de referência.

SERVIÇOS
Avaliação de Ruído Ambiental;
Avaliação dos seguintes parâmetros nas fontes fixas:
Partículas totais em suspensão (PTS);
Compostos orgânicos voláteis (COV) totais, COVNM e CH4;
Gases de combustão: CO, NOx, CO2, O2, SO2, H2S;
Fluoretos e cloretos;
Metais pesados;
Caracterização do escoamento (Tª, Pressão, velocidade, caudal);
Caracterização do biogás de aterros.

LEG-LAR

LABORATÓRIO DE MATERIAIS
E GEOTECNIA

O

LMG - Laboratório de Materiais
e Geotecnia presta serviços de
caracterização de materiais de
construção civil, estudos geotécnicos

CENTRO PARA A VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

e atividades relacionadas com a geotecnia. Para isso
conta com uma equipa técnica especializada e com
vasta experiência no ramo da construção civil.
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SERVIÇOS
Caracterização de cimentos;
Caracterização de argamassas;
Caracterização de betuminosos;
Caracterização de rochas;
Caracterização de agregados em laboratório e in situ;
Caracterização de solos em laboratório e in situ;
Caracterização de RCD’s segundo as Especificações LNEC E 473:2009 e E 474:2009.

LMG

APRESENTAÇÃO VALUE Portugal

VALUE Portugal

VALUE Portugal
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O

projeto VALUE Portugal prende-se com a captação e divulgação
ampla de informação relevante para a qualificação das estratégias de negócio das PME que atuam no setor dos resíduos a
nível nacional, a fim de potenciar o seu crescimento de forma sustentada
e competitiva.
O VALUE Portugal é um projeto cofinanciado pelo Portugal 2020 no âmbito do COMPETE 2020 - Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, no montante de 198.804,22€, dos quais 168.983,59€ são
provenientes do FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Objetivo Estratégico
Os efeitos da profunda crise económica e financeira que se instalou numa
escala global, mais particularmente, a situação económica de Portugal, cujos
efeitos ainda se fazem sentir, alteraram e condicionaram a ação dos vários
agentes económicos e, principalmente das empresas, num âmbito temporal
de curto-prazo. Esta crise vivida levou a que as empresas tivessem de ter
uma abordagem diferente, adotando uma atitude mais cautelosa no que
toca à realização de novos investimentos.

Qualificação

Divulgação
Informação

A

constante adaptação às difíceis condições do mercado
e da concorrência global, obriga as empresas a uma
reestruturação, diversificação e incorporação para que não
percam competitividade no mercado e possam diferenciar-se,
acrescentar valor e afirmar-se no setor, face às demais.
As ações a implementar com a realização deste projeto resultam de uma
análise cuidada entre as prioridades e condicionantes, a fim de capacitar as
empresas do setor dos resíduos no que concerne à obtenção de informação
necessária para dar continuidade ao seu negócio, de forma competitiva e que
leve ao seu crescimento. Este objetivo advém de uma forte predominância das
PME no setor, sinónimo de reduzida capacidade humana, técnica e financeira,
bem como de acesso a informação relevante. O acesso a este tipo de
informação requer recursos financeiros elevados, algo que a maioria das PME
não dispõe, pelo que é neste âmbito que o CVR pretende ser um contributo.
Posto isto, o objetivo estratégico do projeto VALUE Portugal passa por obter
e produzir informação relevante sobre o setor dos resíduos, em todos os seus
domínios, incluindo oportunidades de financiamento europeias e tendências
legislativas relativamente ao setor, que funcionam como um vetor de
aumento do crescimento sustentado e competitivo das empresas atuantes
no mesmo, divulgando ainda, de forma ampla, os resultados do projeto.
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VALUE Portugal
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Para levar a cabo este projeto foi necessário seguir os
seguintes objetivos, como resposta aos desafios expostos:
•

Potenciar a qualificação das estratégias de negócio das PME que atuam
no setor dos resíduos a nível nacional, tornando-as mais sofisticadas, com
estratégias de posicionamento solidificadas e que permitam criar vantagens
competitivas, dotando os empresários de conhecimentos e ferramentas
essenciais para a resolução dos principais entraves e ameaças identificadas;

•

Promover a formação e qualificação dos agentes;

•

Melhorar o posicionamento estratégico do CVR e das empresas nacionais do
setor, no que respeita à obtenção de financiamento;

•

Disseminar de forma ampla todos os resultados e conclusões obtidas com a
implementação do projeto;

•

Funcionar como um espaço privilegiado de informação e comunicação entre
a indústria, associações e instituições técnico-científicas.

Objetivos Operacionais
Com a implementação deste projeto, os objetivos operacionais
que se pretende alcançar são os seguintes:

Realizar ações de informação
e sensibilização direcionadas
para as empresas do setor
nacional dos resíduos;

Captar, produzir e aceder a
informação económica sobre o
setor dos resíduos, tendências
legislativas, oportunidades de
financiamento para o setor a nível
europeu, análise de práticas na
Europa relativamente à área dos
resíduos urbanos e não urbanos.

PROJETO VALUE Portugal

Disseminar, de forma
ampla, a informação e
conhecimentos obtidos, com
recurso a diferentes meios de
difusão de informação;
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Estudo

VALUE Portugal

Programas de Financiamento Europeu dirigidos
ao Setor dos Resíduos

14

Magellan - Associação para a Representação dos Interesses
Portugueses no Exterior

N

este Estudo identificam-se os principais programas de financiamento na União Europeia que oferecem linhas de interesse para o setor dos resíduos, assim como os
instrumentos financeiros disponíveis que proporcionam diferentes créditos e em-

préstimos aos agentes económicos da cadeia produtiva, nomeadamente o Horizonte 2020, o
LIFE, o INTERREG, o Erasmus+, o COSME e os Fundos para a Cooperação e Desenvolvimento,
cada um deles com as suas especificidades.

O que oferece cada um dos programas de
financiamento?
O programa Horizonte 2020 oferece
uma série de mecanismos voltados para
a inovação, investigação e para o apoio
a projetos que estimulem as indústrias,
as tecnologias e a economia europeia
como um todo. Assim, um dos objetivos
estratégicos do H2020 é contribuir para o
desenvolvimento sustentável e a economia
circular na UE. Já especificamente na área
ambiental, o programa LIFE é o principal meio
de financiamento, sendo dividido em dois
eixos: Ambiente e Ação Climática. Apesar
de cada um deles ter temas prioritários
autónomos, a política e a gestão dos resíduos
está direta ou indiretamente presente em
todos, dada a relevância do uso eficiente e
reaproveitamento dos recursos.
Por outro lado, o programa INTERREG
pretende promover o intercâmbio de boas
práticas públicas e privadas para reforçar a
política de coesão entre as regiões europeias.
O Estudo trata com especial interesse a

categoria que apoia a transição industrial para
uma economia de recursos eficientes.
No âmbito da educação e da formação
profissional, o programa Erasmus+ oferece
às organizações excelentes oportunidades
de fundos para qualificação e capacitação
técnica de pessoal, além de cooperação
transnacional para partilha dos melhores
resultados.
O programa COSME incentiva a
competitividade das PME por meio de
acesso a garantias e contragarantias de
empréstimos, de apoio à internacionalização
e acesso a mercados dos Estados Membros
e fora da União Europeia, como China, Japão e
América do Sul. Este programa enfoca ainda a
digitalização empresarial e as competências
cibernéticas.
No que toca aos países fora da UE, a
Comissão mantém diversos instrumentos

geográficos de ajuda externa de acordo com
a realidade de cada região. Tais instrumentos
estão reunidos nos Fundos para a Cooperação
e Desenvolvimento que se divide em diferentes
vertentes, nomeadamente, o Fundo de
Desenvolvimento Europeu (para África, Caraíbas
e Pacífico), o Programa Europeu de Vizinhança, o
Instrumento de Pré-Adesão e o Instrumento de
Cooperação e Desenvolvimento (para América
Latina, Ásia e sul de África).
São, portanto, diversas operações financeiras
que podem ser combinadas entre elas para

conceder capital nas melhores condições para as
empresas.
Considerando todos estes Programas
de Financiamento da UE, o Estudo indica
também projetos de sucesso cujos resultados
foram reconhecidos pelas instituições
europeias e que são exemplos práticos do
funcionamento concreto dos programas da UE.
Destacam-se alguns projetos que obtiveram
financiamento europeu, tendo em conta as suas
potencialidades para a estratégia do CVR e de
todo o setor dos resíduos em Portugal.

QUAIS OS PROJETOS EM DESTAQUE?
Pretende-se desenvolver tecnologias de
reciclagem e de avançada separação/seleção
para a produção e a avaliação de matéria-prima
de alta qualidade. Tem também em vista o

NEW INNONET
O presente projeto conta com agentes de toda a
cadeia de produção de vários tipos de resíduos
e visa realizar uma investigação estratégica

cofinanciado por H2020
desenvolvimento de produtos otimizados com
base em cimentos, concretos verdes, tijolos,
plásticos, etc.

cofinanciado por H2020
de near zero waste, analisar fluxos de resíduos
selecionados, uma agenda de inovação e ainda
desenvolver roadmaps inovadores.

PROJETO VALUE Portugal

HISER
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SMARTGROUND
Este projeto ambiciona estimular a recuperação
de recursos nos aterros através da melhoria
da disponibilidade e da acessibilidade de

EWIR
O objetivo do projeto em questão é auxiliar os
municípios africanos a implementar sistemas
de gestão de resíduos eletrónicos, apoiando a

URBANREC
Este projeto prevê desenvolver e implementar
um sistema de gestão de resíduos ecoinovador,
a fim de melhorar a separação e desmontagem

WASTE4THINK
Transformar as atuais práticas de gestão de
resíduos segundo o lema da economia circular,
demonstrar o valor da integração e validar um
conjunto de 20 soluções ecoinovadoras que

cofinanciado por H2020
dados e informações sobre matérias-primas
secundárias na UE e ainda criar sinergias entre
os diferentes stakeholders envolvidos.

cofinanciado por H2020
reciclagem e recuperação de matérias-primas
em áreas metropolitanas.

cofinanciado por H2020
de resíduos volumosos, promovendo ainda a
valorização de plásticos mistos, têxteis mistos
e espuma de poliuretano.

cofinanciado por H2020
cobrem toda a cadeia de valor dos resíduos é o
intuito deste projeto.

DECISIVE

cofinanciado por H2020

Este projeto propõe-se a mudar o atual
metabolismo urbano para a matéria orgânica
(alimentos, plantas, etc.), energia e resíduos

biológicos, para garantir uma economia mais
circular e avaliar os impactos destas mudanças
em todo o ciclo de gestão de resíduos.

BREAD4PLA

cofinanciado por LIFE

O principal objetivo deste projeto é demonstrar
a viabilidade técnica e económica do uso
de resíduos do setor da panificação para

VALUE Portugal

LIFE PAYT
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cofinanciado por LIFE

Aqui, o principal intuito é apoiar os municípios
na adoção de tarifas de resíduos PAYT (payas-you-throw), que encorajará a adoção

GREEN EYE

de práticas de prevenção e separação dos
resíduos, fomentando ainda a recolha seletiva.

cofinanciado por Erasmus+

Pretende-se ajudar os mais jovens a
desenvolver o seu espírito empreendedor, a
aprofundar conhecimentos e a expandir a sua

INTHERWASTE

rede, passando períodos em empresas dirigidas
por empreendedores experientes de outros
países participantes.

cofinanciado por INTERREG

O intuito deste projeto é promover o
intercâmbio de experiências e políticas
para uma gestão eficiente e sustentável

WMK

a fabricação de um filme plástico 100%
biodegradável.

dos resíduos urbanos, contribuindo para a
elaboração de planos de ação a implementar
em cidades da UE.

cofinanciado por Ajuda Externa da UE

Neste projeto pretende-se contribuir, através
da modernização da gestão dos resíduos, para
a melhoria sustentável e contínua da qualidade

do ambiente natural do Kosovo, para cumprir as
normas da UE, no que se refere à saúde pública
e desenvolvimento económico.

Conclusões
Com base no estudo realizado, identificaramse as linhas de financiamento dos programas
europeus que podem oferecer ao CVR
e ao setor dos resíduos em Portugal as
melhores oportunidades, tendo em vista
o seu desenvolvimento e posicionamento
estratégico.
Em síntese, os programas destacados
visam a melhoria da competitividade,
crescimento, qualificação, sustentabilidade,
internacionalização e inovação dos agentes
portugueses envolvidos na atividade
económica dos resíduos. Tais segmentos
são dos mais valorizados no atual quadro de

financiamento da UE e também são críticos
para a afirmação do setor dos resíduos em
Portugal.
Além disso, os projetos oferecem as melhores
referências de iniciativas financiadas pelos
programas europeus, demonstrando a
estrutura geral que é privilegiada por
instituições europeias e, por isso, surgem como
exemplo a ser observado, em especial quanto
à forma como posicionam o aproveitamento
dos resíduos dentro da dinâmica ambiental e
da economia circular, produzindo resultados
concretos e calculáveis.

Estudo
Avaliação de Tendências Legislativas e
Desafios Emergentes no Setor dos Resíduos

PROJETO VALUE Portugal

Magellan - Associação para a Representação dos Interesses
Portugueses no Exterior

FIGURA 1: HIERARQUIA DE RESÍDUOS

O

funcionamento das instituições da União Europeia, em especial as que detêm competência nos processos de tomada de decisão (Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Conselho), são responsáveis por

uma parcela expressiva da legislação vigente nos Estados-Membros.
Dada a natureza eminentemente transnacional das
consequências causadas potencialmente pela ação
humana e necessidade de resposta coletiva e global,
o setor ambiental tem sido alvo de particular atenção
por parte das instituições europeias. É, assim, um
segmento altamente europeizado, no que concerne
às regras que o regulam.
Temas como a eficiência energética, alterações
climáticas, indústria do futuro, inovação e economia
circular, entre outros, encontram-se no topo das
prioridades políticas das instituições europeias.
Com base no conjunto de informações recolhidas no
Estudo, o CVR e as empresas portuguesas do setor
poderão preparar-se e potenciar possibilidades de
crescimento, de acordo com a realidade das políticas

legislativas da UE.
Ao longo dos anos foram vários os problemas
ambientais causados pelo não tratamento ou
tratamento indevido dos resíduos, que contribuíram
para a evolução das políticas e legislação ambiental,
desde as primeiras preocupações na década de
1970, até às prioridades políticas atuais da Comissão
Europeia que incluem, no seu Plano de Ação, o
meio ambiente e a economia circular. A partir daí
são progressivos os passos dados por diversos
diplomas legislativos e agendas políticas na Europa
e internacionalmente em matéria ambiental até ao
presente.
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FIGURA 2: ECONOMIA CIRCULAR

De destacar que até 2020 estará vigente o 7º Programa Geral de Ação da União
em matéria de ambiente (PAA), intitulado “Viver bem, dentro dos limites do
nosso planeta”, que traçou nove objetivos estratégicos a alcançar até 2020:
Proteger, conservar e reforçar o capital da União;
Tornar a União numa economia hipocarbónica, eficiente na utilização dos recursos, verde e competitiva;
Proteger os cidadãos da União contra pressões de caráter ambiental e riscos para a saúde e o bem-estar;
Maximizar os benefícios da legislação da União;
Melhorar a base de conhecimentos sobre o ambiente e alargar a fundamentação para as políticas;
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Assegurar investimentos para a política relativa ao ambiente e ao clima da sociedade;
Integrar as preocupações ambientais noutras áreas de política e assegurar coerência ao criar uma
nova política;
Ajudar a União a abordar o ambiente internacional e as alterações climáticas de forma mais eficiente;
Tornar as cidades da União mais sustentáveis.

A

lém destes objetivos, são identificadas no Estudo três áreas que necessitam de reforço,
estando duas delas diretamente relacionadas com o setor dos resíduos: preservação do
capital natural e uso eficiente dos recursos.

No contexto do 7º PAA e do Plano de Ação para
a economia circular, são dados a conhecer
os princípios estruturantes do quadro
regulamentar ambiental na UE que devem
ser seguidos por agentes públicos e privados.
O princípio do poluidor pagador tem por
objetivo prevenir ou reparar danos ambientais
causados às espécies e habitats naturais
protegidos, à água e ao solo. O princípio da
precaução determina que, mesmo quando
não há certeza científica de que um ato terá

efeitos nocivos ao ambiente, o mesmo não
deve ser realizado. Quanto ao princípio da
prevenção, existe para impedir que ocorram
danos conhecidos e previsíveis através de
ações antecipatórias e de cautela, anteriores
à realização de uma atividade nociva. Por fim,
o princípio da correção da poluição na fonte
pretende investigar as causas da poluição
e evitar que se repitam. Tais princípios
regulatórios são apresentados conforme
as suas aplicações práticas para auxiliar os

Na construção das iniciativas europeias e do quadro
legal aplicável, a primeira resposta legislativa foi a
Diretiva-Quadro Resíduos que definiu os conceitos
básicos iniciais da política dos resíduos. Assim como
a Diretiva Resíduos, também se analisa a restante
legislação que forma a estrutura regulamentar sobre
o ambiente e especificamente os resíduos na UE.
Desta forma, são examinados: o Regulamento sobre
Transferência de Resíduos, que tem como objetivo
organizar e regular a fiscalização e o controlo de
transferências de resíduos para preservar, proteger
e melhorar a qualidade do ambiente e da saúde
humana; a Diretiva Aterros, que tem a ver com o
conjunto de medidas, processos e orientações
que permitam reduzir os efeitos negativos sobre o

ambiente; a Diretiva Emissões Industriais indica as
disposições aplicáveis às instalações de incineração
e coincineração de resíduos, que devem seguir
determinados princípios e standards do direito
ambiental europeu.
São também identificadas as tendências e os
desafios pelos quais o setor dos resíduos poderá
passar, a nível nacional, e que se baseiam numa
melhoria da gestão de resíduos e desenvolvimento
do potencial da economia circular, aumento da
proteção efetiva da rede Natura 2000 e ainda o
acompanhamento e implementação de medidas de
proteção do mar.

Conclusões
A União Europeia tem assumido a nível global um
papel de liderança, procurando promover políticas
públicas de incentivo à gestão de resíduos como um
todo. É no âmbito da União Europeia que princípios
fundamentais que regulam o quadro ambiental
têm vindo a adquirir uma maior concretização,
frequentemente implicando responsabilidade para
os Estados e indivíduos que não cumpram com
os standards exigidos em matéria de proteção
ambiental.

Importa, de resto, referir que a Comissão Europeia
teve em vista a apresentação das seguintes
estratégias no cômputo geral do Plano de Ação da
Economia Circular para 2017: estratégia para plásticos
na economia circular; avaliação para uma interface
melhorada entre produtos químicos e a legislação de
resíduos; uma proposta legislativa sobre reutilização
de água e um quadro de monitorização na economia
circular.

Princípios estruturantes do quadro regulamentar
ambiental como o princípio do poluidor pagador, o
princípio da precaução, o princípio da prevenção e o
princípio da correção da poluição na fonte, têm vindo
a desempenhar um papel crucial a este respeito.

De resto, não deixa a Comissão Europeia de
reconhecer que a transição para uma economia
circular e uma política europeia de resíduos apresenta
vários desafios, nomeadamente sob um ponto de
vista de governabilidade; formação e competências;
financeiro; comportamental.

No entanto, a adoção de uma metodologia
preventiva, nomeadamente por clusters e
associações, poderá decisivamente contribuir
para uma progressiva alteração de um paradigma
de incumprimento. Efetivamente, o direito de
auscultação junto do Estado não pode deixar de ser
exercido, permitindo a este último uma posição ativa
junto das instituições europeias ex ante, enformando,
assim, o processo negocial europeu que, por regra,
toma vários anos.

Não é menos verdade, todavia, que o potencial de
desafios é devidamente acompanhado e repleto pelo
potencial de oportunidades: a redução da pressão
no meio ambiente; o aumento de competitividade;
a inovação; o emprego. Cumpre, a cada Estado
Membro, organização e agente setorial, tomar em
devida conta a especificidade deste período de
transação, atuar ativamente junto do legislador
europeu, de forma a tomar a dianteira da UE.

PROJETO VALUE Portugal

players do setor em Portugal no cumprimento das
obrigações legais exigidas.
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Estudo
Presente e o Futuro dos Materiais
Recicláveis

VALUE Portugal

HOP - House of Project – Business Consulting, SA
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A

produção de resíduos está associada de forma inerente à atividade humana, pelo que
uma apropriada gestão dos seus fluxos é estratégica para a implementação de um novo
paradigma de crescimento capaz de respeitar os limites do planeta. A transição para um
modelo circular de economia só será possível com instrumentos de política que consagrem, de forma integrada e a longo prazo, não apenas a minimização da produção das várias categorias de resíduos, mas também a sua gestão adequada. Neste contexto, a reciclagem de materiais
tem ganho relevância, tendo sido criados fluxos específicos para a gestão dos resíduos de embalagens, de óleos, de pneus, de equipamentos elétricos e eletrónicos, de veículos em fim de vida e de
materiais de construção e demolição, entre outros. Dada a especialização no tratamento de resíduos
específicos, estes são por vezes transferidos entre países para serem sujeitos a operações de valorização ou eliminação apropriadas. Estas transferências obedecem, no seio de UE, ao estatuído pelo
regulamento comunitário relativo ao Movimento Transfronteiriço de Resíduos.
O problema dos resíduos municipais em Portugal
tem vindo a agravar-se ao longo do tempo, sendo
que a sua solução aparenta estar longe. Tal como
em todo o mundo, a produção dos resíduos em
Portugal tem crescido exponencialmente,
resultado do consumismo e do crescimento
da sociedade. Deste modo, a quantidade de
resíduos gerados trata-se dos mais sérios
problemas dos centros urbanos, sendo que os
resíduos sólidos são apresentados como um
dos maiores problemas ambientais da sociedade
atual. A única resolução possível é a criação de
um sistema de gestão de resíduos eficiente.
Apesar de em Portugal ter sido estabelecida uma
política eficaz de gestão integrada de resíduos
municipais, neste momento, o destino destes
resíduos é sobretudo a deposição em aterros
e a incineração. Em Portugal, a legislação sobre
os resíduos municipais tem vindo a ser alterada
várias vezes, em reflexo da sua desatualização
face às exigências da UE.
No nosso país a produção total de resíduos
urbanos foi, no ano de 2015, de aproximadamente
4,52 milhões de toneladas, o que corresponde a
458 kg/(hab.ano), ou seja, uma produção diária
de RU de 1,26 kh/hab. Os valores confirmam um

ligeiro aumento a partir de 2014, contrariando a
tendência de decréscimo que se verificava desde
2010. Este aumento pode estar relacionado
com a melhoria da situação económica do
país. Constata-se ainda que as medidas de
prevenção da produção de resíduos não estão a
ter a eficácia esperada.

FIGURA 1: PRODUÇÃO E CAPITAÇÃO DOS RESÍDUOS URBANOS EM
PORTUGAL CONTINENTAL.
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, “REA 2016,” 2016.

FIGURA 2: TAXA DE PREPARAÇÃO PARA REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM.
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, “REA 2016,” 2016.

A gestão de resíduos tem um papel central na
economia circular: determina o modo como é posta
em prática a hierarquia de resíduos, estabelecida pela
UE. Existe, portanto, uma hierarquia dos resíduos
que circunscreve uma ordem de prioridade, desde
a prevenção, passando pela preparação para a
reutilização, a reciclagem e a recuperação de energia,
até à eliminação (como é o caso da deposição de
aterro).

como recolhemos e gerimos os nossos resíduos
pode conduzir a taxas elevadas de reciclagem e de
matérias-primas valiosas que se reinvestem na
economia ou a um sistema ineficaz em que a maior
parte dos resíduos recicláveis termina em aterros
ou vai para incineração, com impactos ambientais
potencialmente nocivos e perdas económicas
significativas. Para conseguir um nível elevado de
valorização de materiais, é essencial enviar sinais de
longo prazo às autoridades públicas, às empresas
e aos investidores e estabelecer as condições
favoráveis a nível da UE, incluindo a aplicação coerente
das obrigações existentes. Todos os resíduos, com
origem nos agregados familiares, nas empresas,
na indústria, na exploração mineira ou no setor da
construção, devem ser considerados.
Segundo a previsão futura de produção de RU em
Portugal, com base no PIB, prevê-se um aumento
da produção de resíduos urbanos, na medida em que
se prevê um crescimento económico. No entanto,
salienta-se o facto de, com novas tecnologias e com
as metas de prevenção estabelecidas, ser possível
a diminuição da taxa de crescimento de produção de
RU, ou mesmo, uma produção constante.
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FIGURA 4: EXPECTATIVA DA PRODUÇÃO DE RU ATÉ 2030, EM PORTUGAL.

No futuro, os resíduos sólidos devem ser vistos,
não apenas como um problema a ser resolvido, mas
também como um potencial recurso de matériasprimas. O destino final dado aos resíduos é de uma
grande importância num curto espaço de tempo e,
portanto, é necessário encontrar o sistema mais
eficiente de gestão para eles.

FIGURA 3: HIERARQUIA DA GESTÃO DE RESÍDUOS.
Fonte: C. Waste and M. Strategy, “Rethink Your Waste !,” no. August. 2016.

Este princípio visa incentivar as opções que conduzem
aos melhores resultados ambientais globais. O modo
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No que se refere ao valor da taxa de preparação para
reutilização e reciclagem assistiu-se a um aumento
significativo entre 2014 e 2015 (29% para 36%), reflexo
da implementação das estratégias previstas no Plano
Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos para o
período de 2007 a 2016. Ainda assim, será necessário
manter-se o esforço para atingir a meta proposta
para 2020, de 50%.

Conclusões
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Os objetivos inerentes a este Estudo incluem a
identificação e a análise da gestão de resíduos
em Portugal. Para além disso, o projeto abrange
a previsão/projeção da produção de resíduos
no futuro, bem como uma análise das formas de
gestão alternativas e tecnologias emergentes
existentes em diferentes países para os diversos
setores de fluxos específicos de resíduos.
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No que diz respeito à produção de resíduos
urbanos, foi verificado um ligeiro aumento
registado a partir de 2014. Este facto evidencia
que o objetivo de dissociar a produção de
resíduos do crescimento económico não está a
ser atingido. Por outro lado, constata-se também
que as medidas de prevenção da produção de
resíduos não estão a ter a eficácia esperada.
Fruto de estratégias estabelecidas, assistiu-se
a um aumento do valor do indicador da taxa
de preparação para reutilização e reciclagem
de 2014 para 2015. No que diz respeito aos
destinos diretos de RU, a deposição direta em
aterro decresceu de 42% em 2014 para 34%
em 2015 e o envio de resíduos para incineração
manteve-se praticamente estável. Estes dados
apontam para uma evolução positiva no sentido
do cumprimento da hierarquia dos resíduos. Em
relação às tecnologias utilizadas para a gestão

de resíduos, estas são selecionadas conforme
as necessidades de cada modelo de gestão
implementado. Os modelos de gestão variam
de país para país consoante o seu nível de
desenvolvimento e as suas necessidades.
Futuramente, é estimado um crescimento na
produção de RU, na medida em que se prevê um
crescimento económico. No entanto, evidenciase que, com as novas tecnologias e com as metas
de prevenção instituídas, a diminuição da taxa de
crescimento de produção de RU, ou mesmo, uma
produção constante possam ser uma realidade.
No futuro, os resíduos devem ser vistos, não
apenas como um problema a ser resolvido,
mas também como um potencial recurso de
matérias-primas. O destino final dado aos
resíduos é detentor de uma grande importância
num curto espaço de tempo e, portanto, é
necessário encontrar o sistema mais eficiente de
gestão para os mesmos.

Estudo
Benchmarking Portugal e Europa na área
dos resíduos urbanos e não urbanos
Sust4Amb - Ambiente e Serviços, Lda.

O

presente Estudo incide no processo de avaliação de desempenho na área de tratamento
de resíduos sólidos urbanos (RUs) e não urbanos (RNUs), com recurso ao benchmarking.
Esta metodologia consiste no processo de busca das melhores práticas que conduzam a
um desempenho superior. Este é um processo que não se limita à simples identificação das

Uma vez que as PME alvo são empresas de
tratamento de resíduos, o Estudo feito foi relativo
ao benchmarking ambiental, que incide em vários
aspetos como a gestão da energia, a gestão de
resíduos, controlo das emissões, sensibilização
ambiental, política de desenvolvimento
ambiental, práticas de auditorias, entre outros.

económicos e ambientais. As informações
recolhidas foram também de índole legislativa e
sobre diferentes sistemas de gestão e melhores
técnicas disponíveis. Por uma questão de
fiabilidade de dados, a nível europeu, selecionouse o ano de 2014 como ano de referência para o
estudo.
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melhores práticas, também contempla a sua divulgação interna e/ou externa.
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Os resíduos produzidos pela sociedade e pelas
atividades económicas industriais têm de ser
tratados mediante operações que, por si só têm,
inevitavelmente, consequências ambientais,
impacto económico e repercussões sociais.
Assim, este Estudo visa identificar as atuais
práticas e as que ainda não se encontram
em vigor em Portugal e que poderão ser
estratégicas para o aumento da competitividade
e sustentabilidade das PME que atuam no
setor dos resíduos. Neste Estudo são avaliadas
as condutas de benchmarking em países
pertencentes à União Europeia, tendo em vista
uma comparação de entidades que procedem
ao tratamento dos RUs e RNUs, trazendo para o
nosso país um conjunto de práticas que dotem
as PMEs atuantes no setor dos resíduos em
Portugal de competitividade e sustentabilidade.
O Estudo teve como principal metodologia
a pesquisa em bases de dados estatísticas
nacionais e internacionais dos diferentes países
da União Europeia, relativamente aos dados

A análise aos países da UE-28 e aos respetivos
RUs gerados, levou à seleção de oito países e
capitais para respetiva comparação aprofundada
com a realidade portuguesa, de Lisboa em
particular, no que se refere aos sistemas de
gestão de RUs indiferenciados e seletivos. Desta
análise foi possível concluir que os sistemas
de recolha porta-a-porta seletiva com fluxo
de bioresíduos originam, em regra, maiores
taxas de reciclagem e menor geração de RUs
indiferenciados.

Setor dos RUs

FIGURA 1: PRODUÇÃO DE RUS EM 2014 POR ORDEM CRESCENTE

Relativamente aos RUs na Europa a taxa média
de produção por habitante é de 479 kg/hab,
possuindo a Dinamarca a maior (789 kg/hab) e
a Roménia a menor (249 kg/hab) taxa. Portugal
tem uma taxa inferior à média europeia com
o valor de 453 kg/hab. A nível de destino de
RUs, o seu tratamento na Europa encontra-se
distribuído por deposição em aterro (28%),
valorização energética (27%), valorização
multimaterial (29%) e valorização orgânica
(16%).

VALUE Portugal

ATERRO
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VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA
VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL
VALORIZAÇÃO ORGÂNICA

os principais setores produtivos são o setor da
construção e da indústria extrativa, responsáveis
pela produção de 69% do total de RNUs, sendo
as principais vias de tratamento a deposição
em aterro (47%) e a reciclagem (36%). Em
Portugal, as principais indústrias responsáveis
pela produção de RNUs são a da construção
(14%), a indústria transformadora (18%) e outras
atividades económicas (36%), destacando-se
como principais valorizações a deposição em aterro
(38%) e a reciclagem (55%), existindo margem
de progressão, em particular, no que se refere
à valorização energética de RNUs. Um reforço
das infraestruturas de valorização energética e
multimaterial, recorrendo a tecnologias inovadoras,
assim como a recuperação de passivos ambientais,
poderá permitir a Portugal aumentar as suas taxas
de reciclagem e valorização energética, reduzindo a
taxa de deposição em aterro para valores inferiores
a 10%.

FIGURA 2: DESTINO PRINCIPAL DE RUS EM 2014 NA EU-28
Fonte: European Commission, Eurostat - Your key to European statistics
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home), (2017).
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home (acedido em 10 de
Setembro, 2017).

Já em Portugal, a principal via de valorização
continua a ser a deposição em aterro (49%),
seguida da valorização energética (21%),
valorização multimaterial (16%) e valorização
orgânica (14%), identificando-se como crítico
o aumento da valorização multimaterial e/ou
energética.
Para isso sugere-se a criação de novo ou o
desenvolvimento das infraestruturas atuais para
o tratamento de RUs que têm potencial para,
no período 2020-2030, dar cumprimento das
metas impostas pela UE-28.
Setor de RNUs

FIGURA 3: PRINCIPAIS PRODUTORES DE RNUS NA EU-28
Fonte: European Commission, Eurostat - Your key to European statistics
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home), (2017).
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home (acedido em 10 de
Setembro, 2017).

Relativamente aos RNUs, na União Europeia,

FIGURA 4: DISTRIBUIÇÃO DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS PRODUZIDOS POR
DIFERENTES SETORES DE ATIVIDADE EM PORTUGAL
Fonte: European Commission, Eurostat - Your key to European statistics
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home), (2017).
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home (acedido em 10 de
Setembro, 2017).

Conclusões

Em 2014, na Europa, produziram-se cerca de
2300 milhões de toneladas de RNUs e cerca de
243 milhões de toneladas de RUs, sendo que em
Portugal esse valor é de aproximadamente 10
e 4,7 milhões de toneladas, respetivamente de
RNUs e RUs.
Relativamente aos RNUs, as principais
conclusões são:
1. Na Europa os principais setores que produzem
RNUs são o setor da construção e da indústria
extrativa, responsáveis pela produção de 69%
do total de RNUs;
2. As principais vias de tratamento de RNUs
no espaço europeu são o aterro (47%) e a
reciclagem (36%), sendo a Bulgária o país com
maior taxa de deposição em aterro (97%) e
a Itália o país com maior taxa de reciclagem
(76,9%);
3. Em Portugal, as principais indústrias
responsáveis pela produção de RNUs são a
construção (14%), a indústria transformadora
(18%) e outras atividades económicas (36%);
4. A valorização de RNUs em Portugal apresenta
dados bastante satisfatórios com uma taxa de
deposição em aterro (38%), inferior à média
europeia, e de reciclagem (55%) superior,
existindo margem de progressão em particular
no que se refere à valorização energética de
RNUs;
5. A opção por um reforço das infraestruturas
de valorização energética e multimaterial,
recorrendo a tecnologias inovadoras, assim
como a recuperação de passivos ambientais,
poderá permitir a Portugal aumentar as suas
taxas de reciclagem e valorização energética,
reduzindo a taxa de deposição em aterro para
valores inferiores a 10%.
Quanto aos RUs, as principais conclusões são:
1. Os principais países produtores de RUs são

Alemanha, França e Reino Unido. No entanto isso
não significa que sejam os países com maiores
taxas de produção por habitante, destacandose neste parâmetro a Dinamarca (789 kg/hab)
com a maior e a Roménia com a menor (249 kg/
hab).
2. A análise à quantidade de RUs por habitante
permitiu a seleção de 8 países da UE (Áustria;
Bélgica; Dinamarca; Grécia; Hungria; República
Checa; Roménia e Suécia) que possuem
sistemas de gestão de RUs indiferenciados
e recicláveis distintos, sendo efetuada uma
comparação mais profunda destes com Portugal
e especificamente entre as capitais destes
países e Lisboa.
3. A nível de destino de RUs, o seu tratamento na
Europa encontra-se distribuído por deposição
em aterro (28%), valorização energética (27%),
valorização multimaterial (29%) e valorização
orgânica (16%);
4. Relativamente a Portugal, a principal via
de valorização ainda é a deposição em aterro
(49%), seguindo-se a valorização energética
(21%), valorização multimaterial (16%) e
valorização orgânica (14%), identificandose como crítico o aumento da valorização
multimaterial e/ou energética;
5. A análise aos sistemas de gestão de
RUs permitiu identificar que sistemas de
recolha porta-a-porta seletiva com fluxo
de bioresíduos, origina em regra, maiores
taxas de reciclagem e menor geração de RUs
indiferenciados;
6. A criação de novo ou desenvolvimento das
infraestruturas atuais para o tratamento de
RUs (TMB, TM e unidades de incineração)
podem promover no período 2020-2030 o
cumprimento das metas impostas pela UE-28.

PROJETO VALUE Portugal

O Estudo permitiu a identificação dos principais
RUs e RNUs produzidos e gerados em Portugal
e na Europa.
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EcoPROLIVE
Sistema de processamento eco amigável para
a exploração plena do potencial da azeitona em
produtos de valor acrescentado
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RESUMO

O

objetivo do projeto EcoPROLIVE foi o de desenvolver um processo inovador que possibilite a
exploração plena dos constituintes de elevado valor presentes na azeitona, integrando-os em
produtos originais que sejam simultaneamente mais saudáveis e “verdes”. O processo inovador
proposto é muito diferente das correntes abordagens adotadas pela indústria de produção do azeite,
assim como das alternativas de valorização de resíduos existentes. A replicação do processamento inovador
desenvolvido durante o projeto é esperada num total de 504 unidades de extração de azeite, que produzirão
37 mil ton de azeite, 3,7 mil ton de óleo funcional (hidroxitirosol, tirosol, oleocanthal, oleuropeína, entre outros)
e 44,4 mil ton de extrato sólido fibroso rico em fenóis que será utilizado em produtos de panificação (biscoito,
pão). Assim, o lucro global estimado é elevado (63 M €), bem como o benefício ambiental associado à redução de
resíduos (126.1 mil ton de águas residuais). Conclusivamente, o processamento EcoPROLIVE é apresentado como
uma inovação ambientalmente sustentável que promoverá a competitividade do setor.

OBJETIVOS E ÂMBITO
Os objetivos principais do projeto EcoPROLIVE
foram:
1) Demonstrar a viabilidade técnica e económica do
processo e seu estudo ambiental;
2) Assegurar a absorção da tecnologia e dos novos
produtos pelo mercado, estando estes produtos
caracterizados do ponto de vista nutricional,
funcional e toxicológico de modo a evitar as barreiras
de mercado;
3) Desenho do processo ideal e sua transição de uma

escala piloto laboratorial para uma aplicação préindustrial;
4) Validação deste protótipo pré-industrial num
ambiente operacional;
5) Calcular o retorno financeiro da aplicação concreta
da tecnologia e do processo desenvolvido (patentes)
para mercados escaláveis;
6) Replicação em diferentes escalas e países,
começando com os principais produtores de azeite
dos países representados no consórcio (Espanha,
Itália, Portugal e Grécia).

Valorização
Extração com Fluidos
Supercríticos (SFE) Azeite

Azeitona

Campos Elétricos Pulsados (PEF)
CONSÓRCIO
futura dos resultados: produção e processamento
de azeitonas (EVANGELOS, ISANATUR), extração por
fluidos supercríticos (UAM), tecnologia de campos
pulsados (UNIZAR), processos de engenharia e
secagem (INDETEC), processamento alimentar
(UNIBO), formulação de produto (PROMETEO) e
análise de ciclo de vida (CVR e CTA).

IMPACTO SOCIAL E ECONÓMICO
Os sistemas convencionais de produção de azeite
geram uma grande quantidade de águas residuais.
De acordo com dados bibliográficos, os sistemas
de extração de três fases são responsáveis pela
produção de 1000 a 1600 litros de águas residuais
por tonelada de azeitona processada. Por sua vez, os
sistemas de extração de duas fases são responsáveis
pela produção de 200 litros de águas residuais
por tonelada de azeitona processada. Atualmente
ambos os sistemas são amplamente utilizados nos
principais produtores de azeite no Sudoeste Europeu.
Em Espanha aproximadamente 98% das empresas
extratoras de azeite utilizam o sistema de duas fases.
Por outro lado, o sistema de extração contínua de
três fases está presente em 82% das empresas da
Grécia e 46% das empresas de extração de azeite de
Itália.

menos lucrativo, pois é necessária mais energia para
evaporar o teor de água contido neste subproduto.
Ainda assim, a vida útil limitada e os elevados custos
de transporte, somados ao impacto ambiental
negativo das fábricas de extração de óleo de bagaço
de azeitona, agravam o problema da gestão deste
resíduo.

As diferenças entre ambos os sistemas de extração
não se centram apenas na quantidade de águas
residuais formadas, mas também no tipo e qualidade
de subproduto formado. O resíduo sólido formado
no processo de extração contínuo de três fases, o
bagaço de azeitona, ainda contém alguma fração de
azeite. Assim, este bagaço de azeitona é novamente
processado para extrair óleo de bagaço de azeitona
formando um resíduo sólido extratado rico em fibras.
O resíduo sólido resultante do sistema contínuo de
duas fases também denominado de óleo de bagaço
de azeitona, é neste caso mais difícil de utilizar,
devido ao elevado teor em água e por consequência

O processamento inovador proposto pelo projeto
EcoPROLIVE assenta no conceito de sustentabilidade
como estratégia de negócios para ganhar
competitividade, pois é substancialmente mais
ecológico que os sistemas existentes de produção de
azeite e extração do óleo de bagaço de azeitona. Em
termos genéricos, considerando a atual distribuição
entre sistemas convencionais (duas e três fases) nos
diferentes países, estimou-se que a implementação
do processamento inovador desenvolvido no projeto
EcoPROLIVE poderia impedir a produção de 126 mil
ton de águas residuais. De acordo com estes dados
e replicando-os para um período de 5 anos após o

As atuais políticas ambientais da União Europeia
reportam a importância das medidas preventivas
na produção de resíduos e da responsabilidade das
empresas no tratamento adequado que permita
a eliminação ou reutilização desta água residual.
Atualmente, o custo associado para o tratamento
deste efluente (membranas, destilação, eletrólise,
etc.) ronda os 0,00323 €/dm3, o que limita a
produtividade da indústria do azeite.

PROJETO Eco PROLIVE

Todos os parceiros envolvidos no projeto EcoPROLIVE
têm interesse especial no setor oleico devido à sua
relevância para a economia do setor agroalimentar
nos seus respetivos países. Os parceiros têm
conhecimentos complementares sobre o setor e
experiência que cobrem todas as soluções propostas,
aplicações dos produtos resultantes e exploração
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final do projeto (2017), esta redução da quantidade
de águas residuais geradas no processamento
da azeitona, traduzir-se-á numa redução de
aproximadamente meio milhão de euros relativos ao
tratamento das águas residuais.
Além dos benefícios ambientais e económicos,
foram identificados os seguintes impactos sociais do
projeto:
1. Promoção da Inovação no sector do azeite,
reduzindo a necessidade de custos adicionais de
eliminação/tratamento de resíduos, o que promove o
aumento de competitividade deste setor.

bagaço de azeitona. Assim, são esperados benefícios
para a saúde dos trabalhadores, uma vez que já não
estão expostos aos agentes tóxicos.
4. São igualmente esperados benefícios adicionais
à saúde para a sociedade em geral como resultado
dos benefícios ambientais da implementação deste
processamento inovador, assim como, graças
à exploração do potencial bioativo completo da
azeitona (propriedades de saúde associadas) em
várias formas de produto (azeite virgem, óleo de
bagaço de azeitona, ingrediente de fibra rica em
fenóis e produtos alimentares enriquecidos).

Eco
PROLIVE
2. Desenvolvimento do emprego estimado em 1.512
ETI em 5 anos após o término do projeto.

3. Melhoria das condições de trabalho,
particularmente em termos de segurança, pois
a utilização de hexano ou qualquer solvente são
prevenidos, reduzindo os riscos de acidentes
(produtos altamente inflamáveis) e os efeitos
adversos sobre a saúde (envenenamento, toxicidade)
de trabalhadores nas fábricas de extração de óleo de

5. Favorecer os sistemas autossuficientes de
produção de azeite nas zonas rurais, apoiando a
agricultura local e a sustentabilidade das pequenas
explorações agrícolas de azeitona e fomentando
o autoemprego nas zonas rurais. A adoção do
processamento inovador do projeto EcoPROLIVE e
do Rótulo Ecológico aos produtos resultantes agrega
valor (aumenta a reputação, indica a responsabilidade
social corporativa, aumenta as vendas) resultando
numa nova oportunidade para sustentar essas
empresas pequenas e locais (principalmente de
propriedade familiar).
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SUMO
Uso Sustentável da Biomassa de
Processamento de Oleaginosas
Joana Carvalho - Coordenadora do Departamento de IDT, CVR

O

objetivo do projeto SUMO - Uso Sustentável da Biomassa de Processamento de Oleaginosas, foi
o de desenvolver diferentes, mas complementares, rotas de valorização para o uso sustentável
dos principais subprodutos de processamento de sementes oleaginosas. O resultado esperado
era o desenho de várias alternativas de unidades de biorrefinaria adaptáveis aos atuais locais
de processamento e consumo de biomassa nos países participantes, onde o setor de processamento de
sementes é de extrema importância. As alternativas serão flexíveis o suficiente para processar subprodutos
de processamento de vegetais e encontrar sinergias com outros resíduos complementares gerados nas
proximidades. As rotas de valorização a serem desenvolvidas compreendem o uso da biomassa e seus
componentes no consumo humano, alimentação animal, biocombustíveis e energia.

PROJETO SUMO
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OBJETIVOS E ÂMBITO
O projeto SUMO objetivava o desenvolvimento de
soluções sob o conceito de biorrefinaria, dando
prioridade às opções de maior valor acrescentado.
Diferentes produtos foram obtidos a partir de
um mesmo fluxo de resíduos: os subprodutos do
processamento de sementes oleaginosas (azeitona
e colza). Polifenóis e óleos foram obtidos para
aplicações de consumo humano, ração animal e
cosméticos. As frações remanescentes podem
ser usadas na produção de biogás, como materiais
para combustão e produção de energia e o material
remanescente utilizado para compostagem ou como
fertilizante.
A solução proposta foi adaptada para cada região
do estudo, revelando ser suficientemente flexível e
facilmente escalável para a geração de subprodutos
nas unidades de processamento. Os resultados da
solução dependerão dos volumes disponíveis e do
mercado potencial. A possibilidade de alimentar
uma unidade de biorrefinaria central com resíduos
análogos ou complementares existentes em cada

zona, foi considerada no estudo de viabilidade. O
projeto incidiu sobre os subprodutos do setor de
processamento de sementes oleaginosas: azeite
e óleo de colza, considerando a sua importância
económica nos países e regiões participantes e seu
respetivo impacto ambiental. O desenvolvimento de
diferentes alternativas de valorização, associado às
expertises específicas dos parceiros, foi de particular
importância na seleção da melhor opção para cada
caso de estudo, tendo em conta a impossibilidade de
se encontrar uma solução universal. A participação
de diferentes países e regiões com problemas
comuns e diferentes restrições, associada a um grau
muito diferente de implementação das soluções
tecnológicas, justificou a importância da colaboração
e troca de experiências, assegurando o máximo
impacto dos resultados obtidos.
O uso de outras fontes de resíduos orgânicos foi
considerado em várias das valorizações propostas
como: compostagem, pirólise e gaseificação para
produção de energia e usos agrícolas.

Óleo Colza Valorização
Biomassa Azeitona
Resíduos

IMPACTO SOCIAL E ECONÓMICO
O projeto centrou-se na valorização de resíduos
oleaginosos (caroço e bagaço de azeitona e de colza)
que apresentam um enorme potencial devido à
enorme quantidade de compostos que apresentam.
Inicialmente, foi realizada uma caracterização
completa desses resíduos tendo sido posteriormente
propostas estratégias de valorização agronómica e
energética. Essas estratégias incluem atividades de
pesquisa, bem como atividades de desenvolvimento
e inovação.

social e económica dos dois setores selecionados
nos países participantes, assim como em todo o
mundo. Além disso, as atividades de produção de
colza e azeitona têm um grande impacto na economia
local de áreas rurais específicas, pelo que se espera
que o desenvolvimento de novas atividades para
a diversificação de produtos e serviços, associado
à melhoria da competitividade das unidades de
processamento, possam ter um efeito direto sobre
o emprego dessas áreas. Além disso, os custos
de produção aumentaram recentemente e os
produtores estão interessados em agregar valor aos
diferentes elos da cadeia, incluindo os resíduos. Os
resultados do projeto conduzirão, a médio prazo, à
sustentabilidade do setor.

PROJETO SUMO
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A produção mundial de colza foi de cerca de 58,4
milhões de toneladas na colheita de 2010-2011. A
colza é cultivada principalmente para alimentação
animal, devido ao seu alto conteúdo lipídico e médio
de proteína. A produção mundial cresce rapidamente.
Na União Europeia (UE), o principal produtor é a
França, seguido pela Alemanha com mais de 4,8
milhões de toneladas. A produção de óleo de colza
é também uma atividade económica importante na
UE (cerca de 10 milhões de toneladas), com produção
emergente na América do Sul, especialmente em
países como o Chile (62 000 toneladas).

Em relação ao azeite, a produção mundial é de cerca
de 3,4 milhões. A produção na UE representa 77% da
produção mundial. O setor do azeite na UE representa
1,75% da produção agrícola final. A Espanha é o líder
mundial com uma produção de cerca de 1,4 milhões
de toneladas (42% da produção total da UE), com
mais de 2 milhões de hectares de terra cultivada e
500 000 postos de trabalho associados. Portugal
produz mais de 450 000 toneladas e a Argentina
tornou-se o primeiro produtor na América do Sul
com 17 000 toneladas de azeite (10º do ranking
mundial). No Uruguai, a indústria do azeite cresceu
nos últimos dez anos, tornando-se a espécie de fruta
mais plantada, atingindo quase 10 000 hectares com
até 1 500 postos de trabalho permanentes e 2 500
na época da colheita. De 2005 a 2010, o número de
hectares no Chile, sob o cultivo da oliveira aumentou
45%, com aumentos especialmente grandes nos
últimos dois anos. Existem atualmente cerca de 24
000 hectares em produção, e está projetada para ter
40 000 hectares em produção até 2018.
Os dados apresentados dão uma ideia da importância

A produção de biocombustíveis alternativos é
outra questão premente, não só pelo alto preço do
combustível, mas pelos objetivos estabelecidos
nos países, sobre esta matéria. A geração de
conhecimento para o desenvolvimento de
biocombustíveis constitui interesse regional e
nacional. Adicionalmente, a grande maioria dos
produtores de gado são pequenos agricultores, de
modo que, em tempos de escassez de ração, uma
fonte proteica alternativa será de grande interesse e,
portanto, poderá gerar um grande impacto sobre os
produtores de gado.
Assim, as aplicações dos produtos obtidos no projeto
vão desde a simples produção de biomassa para
alimentos e rações até produtos de elevado valor
acrescentado para aplicações ecológicas, cosméticos
e biocombustíveis. O setor nutracêutico, com um
volume de mercado de 60 milhões de euros para
humanos e 34 biliões de euros para animais, também
constitui um putativo setor de aplicação.
As melhorias esperadas na eficiência dos processos
através da redução dos custos ambientais, a
recuperação de energia e desenvolvimento de
bioprodutos, a diversificação das suas atividades, o
cumprimento e implementação da regulamentação
ambiental em matéria de gestão de resíduos e
energias renováveis, associados a uma melhor
imagem internacional e potencial terceirização de
novas atividades pela obtenção de produtos com

a médio prazo, uma redução global do impacto
ambiental gerado pelo setor de processamento
oleaginoso em, pelo menos, 30%.

NECESSIDADE DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA
Todos os parceiros envolvidos no projeto SUMO
têm interesse especial no setor alvo, azeite e óleo
de colza, devido à sua relevância para a economia
do setor agroalimentar nos seus respetivos países.
Os parceiros têm conhecimentos complementares
sobre o setor e experiência que cobrem todas as
soluções propostas e as aplicações dos produtos
resultantes: produção e processamento de azeitonas
(INIA, CEAP), processamento de oleaginosas (ILU),
extração de fitoquímicos (AZTI, ILU) extração de óleo
(ILU), digestão anaeróbia para produção de biogás
(AZTI), processos fermentativos para produção
de biocombustível (CEAP), produção e recolha
de microalgas (CEAP, ILU), gaseificação e pirólise
(CVR, INTI), compostagem (CVR, INIA) , aplicações
alimentares (AZTI, ILU), aplicações cosméticas (ILU),
formulação e suplementação alimentar (CEAP,
ILU), valorização energética (AZTI, CEAP, CVR).
O projeto SUMO surge como uma oportunidade
para compartilhar conhecimentos e experiências
locais entre os parceiros, que irão reforçar e acelerar
a implementação das Melhores Tecnologias
Disponíveis adaptadas às condições e possibilidades
do setor em cada um dos 6 países participantes.
Todos os parceiros possuem experiência prévia nas
tecnologias e soluções que propõem.
A representatividade da solução apresentada
foi alcançada com a participação de entidades

pertencentes a todos os lados das fronteiras, como
mostra a Tabela 1.

PROJETO SUMO

aplicação nos setores agrícola, cosmético, alimentar
e de rações, contribuirá para a competitividade do
setor. Como consequência direta, é expectável,

TABELA 1. CONSÓRCIO
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Eco Sustainable Rail
Valorização de plásticos mistos no
desenvolvimento de travessas de caminhos de
ferro eco-sustentáveis

PROJETO Eco Sustainable Rail

Bruno Silva - Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros (PIEP)
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O

Projeto ECO SUSTAINABLE RAIL tem como objetivo a valorização dos plásticos mistos no
desenvolvimento de travessas de caminho de ferro eco-sustentáveis, que serão testadas em
cenário real de funcionamento. Permitirá contribuir fortemente para a promoção da reciclagem
de plásticos mistos, com incorporação de tecnologia, transformando-os em produtos de valor
acrescentado com potencial de escoamento no mercado.
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PLÁSTICOS MISTOS – PROBLEMÁTICA DA RECICLAGEM
Nas últimas seis décadas e meia, fruto das suas
excepcionais propriedades (grande versatilidade,
fácil processabilidade, baixo custo, reduzido peso
específico, adequada combinação de características
física e químicas, entre outras) os materiais plásticos
tiveram um crescimento explosivo em termos de
produção e consumo, tornando-se os materiais mais
ubíquos neste século, ultrapassando mesmo (em
volume) os materiais ferrosos.
De facto, as propriedades destes materiais
tornam-nos particularmente adequados ao
uso em aplicações de grande ubiquidade e
rápida obsolescência, como são as embalagens,
designadamente as alimentares, o que, aliado à
elevada portabilidade (consequência do baixo peso
específico, versatilidade e fácil processamento), à
resistência à degradação ambiental e à percepção
de reduzido valor intrínseco, os torna materiais
dominantes nos resíduos sólidos urbanos (RSU) e no
ambiente.

Estima-se (é difícil consolidar com exatidão todos
os dados) que em 2013, a nível mundial, foram
utilizadas 78 milhões de toneladas de materiais
plásticos em embalagem, das quais, no Fim de Vida
(FdV), terão sido valorizadas energeticamente 11
milhões de toneladas (14%) e recicladas cerca de 8
milhões (20% destes em produtos com o mesmo
nível de especificações - reciclagem “closed-loop”).
O restante, ou foi depositado em aterro, constituindo
perda do processo de reciclagem (dado que todas
as instalações de reciclagem têm rendimentos
inferiores a 100%, chegando a atingir 50% no caso de
plásticos pós-consumo muito contaminados), ou foi
abandonado irresponsavelmente no ambiente. Por
sua vez, considerando agora todas as aplicações de
materiais plásticos e os países da União Europeia,
para além da óbvia redução de escala (em 2014 foram
produzidas 59 milhões de toneladas e gerados cerca
de 26 milhões de toneladas de resíduos), a situação
dos tratamentos de materiais plásticos não é
qualitativamente diferente da mundial, como se pode
observar na Figura 1.

Esta situação reflete a posição dominante deste
bloco económico e político no campo ambiental, a
nível mundial. Como é óbvio também, a situação
difere de país para país, refletindo a diferente situação
económica e social de cada um, e o seu quadro
legislativo específico.

Contudo, na União Europeia (EU) a 28, a proporção
de reciclagem e, sobretudo, de valorização
energética, são superiores à média mundial, em 39.4
e 29.7%, respetivamente e a deposição em aterro é
consequentemente menor. O que é mais significativo
é a crescente importância daqueles tratamentos que,
em 8 anos, aumentaram 46 e 64%, respetivamente.

TRAVESSAS DE CAMINHOS-DE-FERRO - PROBLEMÁTICA DA MADEIRA
A história do caminho-de-ferro, em Portugal e no
mundo, é indissociável da travessa de madeira.
Ao longo dos mais de 150 anos de história desde
o nascimento do caminho-de-ferro em Portugal,
continuam a ser amplas as aplicações da travessa de
madeira na rede ferroviária nacional, seja em obras
de arte, aparelhos de via ou troços de via em que não
é possível alterar a plataforma de via que permita a
colocação de uma travessa em betão armado, mais

sensível a plataformas de via menos robustas.
Em Portugal, a rede ferroviária nacional (RFN) é
composta por cerca de 2480 quilómetros de via
abertos à exploração; destes, sensivelmente 2145
quilómetros são em plena via em betão e 254
quilómetros em plena via em madeira. A restrição
à colocação de produtos biocidas no mercado,
introduzida pela Diretiva 98/8/EC, motivou o início
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FIGURA 1: EVOLUÇÃO DE 2006 A 2014 DOS TRATAMENTOS DE FIM DE VIDA
(FDV) DE MATERIAIS PLÁSTICOS NA UE28 [1]

Em Portugal, o documento enquadrador da temática
dos resíduos, o PERSU 2020 definiu metas que
estão em linha com as diversas Diretivas europeias,
transpostas para a legislação nacional [2]. A Diretiva
Aterros é tida em linha de conta nessas metas, o que
aumentará a pressão sobre os agentes nacionais
para, numa primeira abordagem, incrementarem a
reciclagem de plásticos e, a seguir, a sua valorização
energética [3]. De facto, este documento assume
metas extremamente ambiciosas para 2020, ao nível
da recolha e do encaminhamento para reciclagem
dos diferentes materiais e também ao nível das
embalagens.
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de um processo de substituição de diversos produtos
tradicionalmente produzidos em madeira e que
necessitam de tratamentos drásticos para suportar
as agressões ambientais. Estão nesta situação, por
exemplo, os postes de eletricidade e as travessas
de madeira utilizadas nas linhas de caminhos-deferro, sujeitos a tratamentos de creosotagem. Mais
recentemente, a diretiva comunitária 2011/71/EU
veio impor aos países da comunidade europeia um
registo de autorização para o uso desta substância, o
creosoto, que é ainda imprescindível por não existir,
até ao momento, alternativa para a preservação de
madeira.
Neste contexto, o processo de substituição de
travessas de caminho-de-ferro em madeira é
neste momento uma imposição legal que acarreta
custos elevados e requer a existência de travessas
alternativas produzidas noutros materiais e com as

características adequadas para a aplicação.
O plástico reciclado apresenta um grande potencial
para substituir a madeira na aplicação, originando
peças com as propriedades exigidas, desde que
sejam corretamente concebidas do ponto de
vista técnico-científico. As travessas produzidas
com plástico reciclado apresentam uma lista de
vantagens relativamente a outros materiais, tais
como: densidade inferior, com grande vantagem
na aplicação em pontes e passagens superiores;
durabilidade dos plásticos, sem necessidade de
tratamentos químicos nocivos; não absorvem
humidade e são resistentes aos microrganismos; o
seu uso evita o abate de grande número de árvores
para a produção de travessas; e finalmente, mas
de grande importância, reduz significativamente
a quantidade de resíduos de plásticos mistos
depositados em aterro.

OBJETIVO
Este projeto pretende explorar a possibilidade da
produção de um produto, de elevada exigência
técnica e características específicas, a partir de
uma mistura de plásticos provenientes da fileira
dos plásticos mistos. Pretende-se atuar ao nível
da valorização deste resíduo, para produzir um
produto de elevado valor técnico - as travessas para
linhas de caminhos-de-ferro. O objetivo final será o
desenvolvimento de travessas de caminho de ferro
eco-sustentáveis (em fase protótipo), que serão

testadas em cenário real de funcionamento.
Assim, e tendo como ponto de partida os requisitos
técnicos e funcionais das travessas, o projeto
apresenta os seguintes objetivos específicos (que
estão na base das principais linhas de investigação
deste projeto):
• Investigação e desenvolvimento de um novo
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travessas de caminhos de ferro com secções mais
homogéneas ao nível do material. Com o atual
processo produtivo, os produtos produzidos pela
Extruplás apresentam espaços vazios no seu interior,
o que tem implicações importantes no decréscimo
das propriedades mecânicas dos produtos
produzidos e na variabilidade global das suas
propriedades. Paralelamente às questões técnicas, o
novo processo produtivo será avaliado do ponto de
vista ambiental e energético, e a sua sustentabilidade
comparada com o processo preconizado atualmente
na empresa Extruplás;

co
ustainable
ail
• Investigação de uma geometria de travessa
(especificação do produto) que permita responder
a questões funcionais de assemblagem,
amortecimento e vibrações. A geometria quando
combinada com o material apresenta igualmente um
papel muito importante no incremento da rigidez do
produto;
• Investigação de um novo processo produtivo
que responda aos requisitos definidos para este
tipo de produção. Este novo processo deverá
permitir aumentar a homogeneidade do material
a desenvolver, maioritariamente de PM, e obter

• Desenvolvimento da Análise do ciclo de vida e custo,
assim como a avaliação ambiental das travessas
testadas em cenário real;
• Testes e ensaios das travessas em situação real de
funcionamento.

CONSÓRCIO

Para a realização deste projeto foi possível reunir
em consórcio um conjunto de entidades com
experiência e com competências complementares,
nomeadamente a empresa líder EXTRUPLÁS, o Polo
de Inovação em Engenharia de Polímeros (PIEP) e
o Centro para a Valorização de Resíduos (CVR), que
com o suporte técnico da Infraestruturas de Portugal
(IP) serão capazes de desenvolver e testar uma nova
travessa de caminho-de-ferro de qualidade e com
um menor impacto ambiental.

Globalmente o projeto ECO SUSTAINABLE RAIL
permitirá contribuir para a redução da deposição
de plásticos mistos em aterro, responder a uma
necessidade do sector ferroviário, assim como
permitir a expansão e a diferenciação do portfólio de
produtos da EXTRUPLÁS, o que permitirá reforçar
o seu posicionamento no sector da reciclagem de
plástico.
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material maioritariamente de plásticos mistos, onde
serão introduzidas cargas (fibras longas) e nano
cargas que permitirão aumentar a sua resistência
mecânica e outras características como a dissipação
electroestática, entre outras;
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