
Recolha seletiva de 
Biorresíduos em Cascais
Ideologia não. É uma opção.

Luís Almeida Capão, 

Cascais Ambiente 



Imaginemo-nos
Em 2025…

reciclagem

reutilização

aterro

emissões



202365%55%
a partir de 

de reciclagem 

de resíduos 

urbanos

de reciclagem 

de embalagens

Recolha seletiva 

de biorresíduos



Como?

Cumprimento 
de metas?”

Financiamento?”

Meios?”

Mobilização 
social?”

Tempo?”

Vontade
política?”



Não apontar para estas 
metas representa deitar 
ao lixo 1000 
milhões de euros.”

Inês Costa



Cascais em
linha com os
Melhores 
casos
europeus

NORUEGA SUÉCIA

FINLÂNDIA

DINAMARCA

FRANÇA



Copiar o que é bom não 
é errado. Errado é ignorar 
os melhores.”

Carlos Carreiras



Meta 2020 
do PAPERSU

Mobilizámos em 2 anos 
500 Famílias e… 
passámos de 12% 
para 40% de 
reciclagem 
(embalagens, papel, 
vidro e orgânico).

53%

12%

40%



Sistema de recolha de biorresíduos 
domésticos em sacos com resíduos 
indiferenciados

1 2 3 4 5

Contentor 
Castanho e sacos 

verdes para depositar
os resíduos orgânicos

Quando o saco verde 
estiver cheio 
é levado ao 

contentor cinzento.

Os camiões da Cascais 
ambiente

fazem a recolha
e levam os resíduos

até à Tratolixo.

Os sacos verdes 
são separados 
na Tratolixo.

A partir dos resíduos 
dos sacos verdes são 

gerados energia e
composto para solos.

Composto 
para solos

Energia



Análise resultados

Aumento significativo 
da separação dos 
resíduos orgânicos. 
93% dos participantes 
muito satisfeitos com 
sacos verdes.

Participantes 
querem pequeno 
caixote doméstico 
de suporte ao saco 
verde.

Aumento da 
reciclagem 
multimaterial e 
de outros fluxos 
(ex. pilhas).

Participantes 
querem adaptação 
das habitações e 
ecopontos para 
separar novos 
fluxos de resíduos.

Participantes 
querem mais ações 
de sensibilização e 
ser recompensados 
pelos hábitos 
sustentáveis.

Participantes 
passaram a
reutilizar sacos, 
separar resíduos 
orgânicos e redução 
do consumo de 
plástico descartável.



Impacto da inovação
na reciclagem

50%

25%

20%

11%



Próximos passos?

500 5000

Alargar o projeto 
a mais famílias em 
Carcavelos, Cascais

Objetivo: 
40 a 50% reciclagem em 2021

Nova solução tecnológica na Tratolixo



Factor decisivo

Estratégia integrada 
sistemas em alta 
e em baixa

CASCAIS OEIRAS

SINTRA MAFRA



Como?

Cumprimento 
de metas?”

Financiamento?”

Meios?”

Mobilização 
social?”

Tempo?”

Vontade
política?”



Financiamento

Há disponibilidade?

25%

34%

50%

33%



Meios

SACOS PEQUENOS
CONTENTORES

CAMIÕES CONTENTORES
CINZENTOS

COLABORADORES

EMISSÕES LIMPEZA
URBANA



A recolha dos biorresíduos deve ser 
sempre coordenada com a tal fração 
de resto [indiferenciado] e não 
por acrescento de recolhas.”

Ana Silveira,
FCT - UNL



Mobilização social

SENSIBILIZAÇÃO

NOVOS
HÁBITOS



Decisão política

Menos impacto ambiental;

À prova de crise económica ou de saúde pública;

Otimização da solução tecnológica para novos fluxos;

Estratégia de entrada e saída mais fácil.



Há desafios.
Não é uma
bala mágica.

Hoje - incineração;
Futuro - plásticos biodegradáveis /
outras soluções inovadoras.

Taxa de recuperação depende
da solução tecnológica em alta.

Articulação entre municípios: ganhar escala 
Integração entre sistema em alta (solução 
tecnológica de tratamento) e sistemas em 
baixa (modelo de recolha)



Não conseguimos chegar e mudar 
tudo o que estamos a fazer, 
amanhã. Mesmo que o fizéssemos 
todos juntos.”

José Matos Fernandes, 
Ministro do Ambiente e da Ação Climática



Talvez não seja 
preciso mudar tudo
E talvez seja possível 
começar amanhã...




