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• Desperdício: ca 1/3 dos alimentos comprados, deitamos 

para o lixo (perde-se: matéria & energia)

• RU indiferenciado: anualmente recebe ca 1,7x106  ton de 

material orgânico (predominante/ restos de alimentos) e 1,4x106 ton 

de embalagens

• Última década: RU gerados cresceram 30% aprox.

Introdução
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Dimensão do desafio
Alguns desafios principais:

• Inverter a relação directa: crescimento 

económico - geração de RU (impossível 

perpectuar actual modelo);

• Reduzir a quantidade dos resíduos actualmente

recolhida e depositada em aterro;

• Alterar significativamente as atitudes 

e comportamentos (incl. 

responsabilidade individual; custo dos 

recursos);

• Actuar em todas as fases da cadeia de produção-consumo
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Caso da prevenção de RU 

• O que se passa do lado do consumo?...e 

no acto de escolha?

• Como alterar padrões?

• Consciencializar > Promover atitudes > 

Promover comportamentos

• O papel da distribuição nas cadeias de 

produção - consumo
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• RU - mistura de produtos e materiais orgânicos

(preparação/ consumo de alimentos, e resíduos dos jardins); 

bem como papel/cartão, vidro, plástico, metais, e outros; 

gerado ao longo do tempo nas diferentes fases do ciclo de 

vida do produto; conduz à formação de fluxos materiais

(indiferenciados; específicos).

• Desperdício de comida em casa: Cada pessoa deita fora ca

300-700 gramas/ dia  (estimativa do semanário „Sol‟, 26 Fev 2010)
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PPRU - Objectivos específicos 
(Despacho nº3227/2010, 22 Fev.)

• Reduzir a quantidade dos RU gerados (Medida 1 –

Eixo I do PERSU II)

• Reduzir a sua perigosidade, devido a PQRP 
(Medida 2 – Eixo I do PERSU II)

• Aplicar a hierarquia dos resíduos (Dir 2008/98/CE)

• Propor metas e medidas de prevenção (específicas, 

abrangentes), e monitorizar com indicadores 

apropriados.
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PPRU - Elementos da Estratégia

• O quê/ âmbito material: RU gerados pelos cidadãos, e em 

particular as fracções materiais predominantes (73%) na 

sua composição física

• Quem: Grupos de actores 

principais ao longo dos sistemas 

de produção-consumo (oferta, 

procura e governação do sistema)

• Como: Medidas técnicas e acções prioritárias (redução 

dos RU; mudança cultural); instrumentos de apoio

• Onde & Quando
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Que resultados se podem alcançar?

Cenários de redução da capitação diária (2007 – 2016):

• “Optimista” (21%);

• “Moderado” (10%);

• “PERSU II” (1,4%) 

Cenário de aumento da capitação diária (2007 – 2016):

• “BaU” (“business-as-usual”) (1,9%)
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Cenários “Moderado” & “Optimista”: Efeitos de redução em 2016
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Actores Chave

- Produtores e designers industriais

- Retalhistas e prestadores de serviços

- Consumidores (individuais; colectivos)

- O papel das comunidades locais (urbana; rural; mista)

- As autoridades locais e central



Indicadores (exemplos)

Objectivos quantitativos:
- redução total anual alcançada per capita (eq. 1)

- redução na fracção orgânica gerada (eq. 2) 
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Retalho
• Relação privilegiada (entre 

produtores e consumidores)

• Exercer influencia na cadeia de 

fornecimento

• Rotulagem & „Choice editing‟
(na dieta: calorias …& carbono)

• Práticas de responsabilidade social 

e consumo sustentável

• Comunicação do que está a ser feito

• Rotinas a alterar: „comprar local, comprar fresco‟; 

seleccionar matérias primas = f (sazonalidade, 

origem dos produtos, …);



• Problema (ambiental; social) & Oportunidade (inovação) na relação: 

produção-consumo

• Consumidores (são parte do problema e parte da solução)

• Oportunidades são função da:  percepção, atitude e comportamento

dos actores envolvidos, que estão associados a valores, preferencias e convicções. 

• Problema nacional -> Responsabilidades Locais & 

Individuais (...contudo existe um hiato entre intenção e acção/ 

Eurobarometer).

• Comunicar (o quê, como, quando): conjugar todos este aspectos.

• Rotulagem: No acto de compra, maioria dos consumidores ainda não

olha para os rotulos nutricionais
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Cidadão
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• Respondents in PT: most inclined to 

have separated their waste, or to have 

cut down their water or energy 

consumption, for environmental reasons 

in the month prior to the survey.

• However, fewer of them were likely to 

have undertaken such actions than other 

Europeans. The most striking 

discrepancies with the overall EU 

results are seen for actions such as 

cutting energy consumption and 

reducing the consumption of 

disposable items.

• Furthermore, although 75% are ready to 

buy environmentally friendly products 

even if they cost a little bit more, only 

7% have done so in the past month.

Fonte: Eurobarometer (Mar 2008). Survey “Attitudes of EU citizens towards the 

environment”, Results for Portugal (fieldwork:16 Nov „07 - 7 Dec ‟07).

Hiato entre intenção e 

acção:
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Source: Eurobarometer (Nov 2009). Survey “European 

attitudes towards climate change”, Results for Portugal 

(fieldwork: 1 - 14 Sept „09 ).

•71% are separating most of the 

waste for recycling

•21% are reducing the consumption 

of disposal items

• Only 6% are buying seasonal and 

local products to avoid products that 

come from far away (contributing to 

CO2 emissions)
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i.e. temos um longo caminho a percorrer!
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Notas finais

• Prevenção no contexto do PERSU II (2007-2016)

• Datas limites: Transposição da Dir 2008/98/EC (19 Nov) 

até 12 Dez„10; Elaboração do programa até 12 Dez„13

• Metas e medidas num Programa de 1ª geração

• Esforço transversal aos sistemas económico e social

• Partilha de objectivos, e envolvimento dos diferentes 

grupos de actores (oferta, procura, governação do sistema)

• Comportamento do consumo: um longo caminho a 

percorrer

• RU: problema & oportunidade
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Obrigado pela V. atenção!

LNEG (ex INETI)

Unidade de Produção-Consumo Sustentável

Campus do Lumiar, Estrada Paço do Lumiar, Ed. C, 1649-038 Lisboa, PT

Tel. + 351 210 924 658

paulo.partidario@lneg.pt

www.lneg.pt
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