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A população da região Oeste tem vindo, 
cada vez mais, a reciclar os resíduos. Os 
dados respeitantes a 2018 da Valorsul - 
Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, 
S.A., mostram que os números têm vindo 
a subir gradualmente nos últimos anos 
e, no âmbito da área da influência da 
empresa, são os concelhos oestinos os 
mais sensíveis a esta causa ambiental. A 
Valorsul tem à sua guarda a recolha dos 
ecopontos nos concelhos de Alcobaça, 
Alenquer, Amadora, Arruda dos Vinhos, 
Azambuja, Bombarral, Cadaval, Caldas da 
Rainha, Lisboa, Loures, Lourinhã, Nazaré, 
Óbidos, Odivelas, Peniche, Rio Maior, 
Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e 
Vila Franca de Xira. A sua área de inter-
venção corresponde a menos de 4% da 
área total do país, mas valoriza mais de 
um quinto de todo o lixo doméstico pro-
duzido em Portugal. Esta imensa quan-
tidade de resíduos é tratada e valorizada 
pela Valorsul através de um Sistema de 
Gestão Integrada de Resíduos Urbanos 
que a empresa garante que é adequa-
do ao crescimento e à composição do 
lixo urbano. Um desses equipamentos 
está a funcionar no Oeste: Centro de 
Tratamento dos Resíduos Sólidos do 
Oeste, no concelho do Cadaval, onde foi 
construído o Aterro Sanitário do Oeste.
O concelho de Óbidos continua a liderar 
a tabela da recolha selectiva, tendo atin-
gido 82 kg/ano por habitante em 2018 
e, na área de influência da Valorsul, só 
é ultrapassado pelo concelho de Lisboa. 
Nos restantes municípios oestinos os va-
lores também têm vindo paulatinamen-
te a subir, prova que a consciencializa-
ção ambiental tem vindo a crescer entre 
os munícipes e empresários. Destaca-
se o facto de que a meta proposta pela 
Valorsul para 2020, de 49 kg/habitante 
de resíduos para reciclagem, ter sido já 
ultrapassado em 2018, estando agora em 
50 kg/habitante.
Ou seja, aquilo que para o consumidor já 
não tem valor e por isso deitou no eco-
ponto, na Valorsul volta a ser um recur-
so, uma matéria-prima capaz de se trans-
formar numa nova caixa de cartão, numa 
nova garrafa de vidro, em energia eléctri-
ca, fertilizante para a agricultura ou em 
materiais para a construção de uma nova 
estrada, por exemplo.
A Valorsul valoriza 20% de todo o lixo 
doméstico produzido em Portugal, ser-
vindo 1,6 milhões de habitantes, produ-
zindo e exportando para a rede elétrica 

2% dos consumos domésticos nacionais. 
Relativamente à reciclagem a empresa 
conseguiu cumprir, em 2018, todas as 
metas ambientais impostas pelo Estado 
português no que respeita à reciclagem e 
desvio de resíduos dos aterros. Em 2018, 
a reciclagem aumentou em todos os ma-
teriais: vidro; papel e cartão; plástico e 
metal. No global, entraram nos Centros 
de Triagem da empresa mais 9 mil tone-

ladas de material para reciclar do que no 
ano anterior. A separação nos ecopontos 
de papel e cartão foi a que registou um 
crescimento superior (mais 17% que no 
ano anterior). Seguiu-se uma evolução 
muito positiva na separação de plástico 
e metal para reciclagem (mais 14%). A 
reciclagem de vidro cresceu 6%.
Nos 12 municípios do Oeste, esta evolução 
na reciclagem foi ainda mais positiva, com 

crescimentos de mais 11% no vidro, mais 
24% no papel/cartão e mais 26% de en-
trega de embalagens de plástico e metal. 
Este crescimento acentuado deveu-se a 
um forte investimento na recolha seleti-
va realizado pela empresa com mais 1500 
ecopontos, mais 28 viaturas de recolha e 
campanhas de sensibilização.
Recorde-se que os Municípios do Oeste 
são também acionistas minoritários da 

Valorsul, através da Associação de Fins 
Específicos AMO MAIS (5,25%). O res-
tante capital social está dividido pe-
los Municípios de Lisboa (20%), Loures 
(11,51%), Amadora (5,16%), Vila Franca de 
Xira (4,61%) e Odivelas (0,54%). O acio-
nista maioritário é a Empresa Geral do 
Fomento, S.A. (52,93%), tutelada pelo 
Ministério do Ambiente e da Transição 
Energética.  PAULO RIBEIRO

É à Valorsul que pertence a responsabilidade do tratamento e valorização das cerca de 950 mil toneladas de resíduos urbanos 
produzidos, por ano, em 19 Municípios da Grande Lisboa e da Região Oeste. E a meta prevista pela empresa para a reciclagem em 
2020, por habitante, foi já ultrapassada em 2018. Na nossa região é o Município de Óbidos que continua a liderar a tabela entre os 12 
concelhos que integram a OesteCIM.

Óbidos no topo da lista da reciclagem 
dos 12 municípios do Oeste  

Fonte: Valorsul, SA 
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O Centro Europe Direct Oeste e Lezíria do 
Tejo, sediado no Cadaval, tem por mis-
são disseminar a informação da União 
Europeia na nossa região e a temática 
ambiental assume particular importân-
cia no desenvolvimento da sua ativida-
de junto da população oestina. A pen-
sar nas Eleições Europeias, juntou-se 
à Associação de Defesa do Ambiente 
MARMEU, de Peniche, para uma limpeza 
da Praia da Almagreira e apelar ao voto 
nas Eleições Europeias de 26 de Maio. 
A ação está agendada para este domin-
go, às 10h00, naquela praia do conce-
lho penichense, pretendendo mostrar o 
que a União Europeia tem feito pela re-
dução de plásticos e pela luta contras 
as alterações climáticas. Para partici-
par contacte a Associação MARMEU ou 
o Europe Direct Oeste e Lezíria do Tejo: 
912 379 147/ 917 408 917.
A Associação de Defesa do Ambiente 
MARMEU é constituída por um grupo 
de amigos voluntários a nível interna-
cional que ajudam a preservar o Meio 
Ambiente com uma maior visibilidade 

nas suas limpezas de praias na zona de 
Peniche. Este grupo pretende conscien-
cializar as comunidades para o consu-
mo desmedido e acelerado dos plásticos 
no nosso dia-a-dia nas últimas décadas, 
sendo este um problema transversal e 
global. 
A MARMEU tem como particular preocu-
pação os microplásticos encontrados no 
areal que cada vez é maior, tornando-se 
cada vez mais perigoso e insustentável 
para os ecossistemas do planeta. Tenta, 
desta forma, sensibilizar para este im-
pacto através de limpezas das praias, 
mostrando as consequências das nossas 
embalagens e outros produtos de plásti-
cos descartáveis que se vão partindo ao 
longo do tempo pelos Oceanos. 
A associação, para além das limpezas 
de praia, realiza ateliês de trabalho para 
construção de peças de arte, exposi-
ções e desloca-se para aulas de sensibi-
lização e palestras, entre outros projetos 
que estão a ser desenvolvidos com a sua 
equipa de elementos formados em áreas 
científicas.   

Limpeza de praia no concelho de Peniche 
a pensar nas Eleições Europeias
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A limpeza das nossas praias é proposta pela recém-criada Associação de Defesa do Ambiente MARMEU
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Reciclar é fundamental para a melhoria ambien 
A reciclagem só é possível se, em casa e no trabalho, for feita a separação dos resíduos e os colocarmos nos ecopontos. Separar 
tem muitas vantagens não só a nível ambiental mas também económico para o país. Para promover a reciclagem dos materiais, a 
Valorsul instituiu que a descarga no Centro de Triagem e Ecocentro é gratuita. São vários os programas de sensilização que a empresa 
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PROGRAMA ECOVALOR

O Programa Ecovalor é um programa de 
sensibilização ambiental para a comu-
nidade escolar que atualmente envolve 
mais de 250 escolas e várias instituições. 
No âmbito deste programa, a Valorsul ofe-
receu visitas escolares às suas instalações; 
ações de sensibilização ambiental no es-
paço da escola; e dois grandes concursos 
interescolas de separação de embalagens. 
Relativamente às ações de sensibilização 
no espaço da escola, de destacar a reali-
zação de 2017 ações, abrangendo mais de 
50.000 alunos e professores. 
O concurso dedicado ao ecoponto amarelo 
envolveu perto de 50.000 alunos e foram 
recolhidas 309 toneladas de embalagens 
de plástico, metal e pacotes de bebida. O 
sucesso deste concurso deveu-se à efetiva 
capacidade de recolha e dinamização dos 
municípios aderentes, sendo de destacar o 
desempenho dos municípios de Alenquer, 
Cadaval e Vila Franca de Xira. 
O concurso dedicado ao ecoponto azul en-
volveu 27.800 alunos e foram recolhidas 
190 toneladas de papel e cartão. Foi possí-
vel concretizar esta iniciativa em 11 municí-
pios, com destaque para os excelentes re-
sultados em Odivelas, Alenquer, Alcobaça 
e Lourinhã. O concurso prevê a oferta de 
prémios pelo desempenho de todas as es-
colas. No último ano letivo os prémios as-
cenderam a mais de 40.000 euros. 

CAMPANHA ‘É SÓ UM QUILO!’

Em 2018, a Valorsul alcançou um aumen-
to expressivo, de mais 50% na contento-
rização para recolha seletiva na Região 
Oeste - mais 1500 ecopontos, em 14 mu-

nicípios. Nesse âmbito, foi concebida uma 
ação de educação e sensibilização a reali-
zar por cada novo equipamento instalado 
em zonas residenciais para a promoção da 
sua utilização. 
Os equipamentos de maior visibilidade fo-

ram decorados para que a sua presença 
não passasse despercebida nas primeiras 
semanas após a instalação. Foi distribuída 
uma monofolha na caixa do correio das re-
sidências ao redor do novo contentor, na 
qual se explicava que há um novo ecopon-

to para deposição seletiva de recicláveis 
e qual a meta percapita que o país preci-
sa atingir e o contributo que cada pessoa 
pode dar por semana. O folheto ‘É só um 
quilo!’, oferecia a hipótese de solicitar por 
correio um brinde informativo e facilita-

dor da separação de recicláveis. Mais de 
400 pessoas solicitaram (via linha azul ou 
e-mail) o seu kit de reciclagem e recebe-
ram-no, por correio, em sua casa. 
A campanha foi co-financiada pelo 
Programa Operacional SEUR no âmbi-

Estão mais de 1500 ecopontos distribuídos pelos 12 concelhos da região Oeste
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tal da nossa região
to da candidatura aprovada em janeiro 
de 2018 e intitulada ‘Sensibilização para a 
Prevenção da Produção e Preparação para 
Reutilização e Reciclagem de Resíduos 
Urbanos’.

CAMPANHA ‘ECOPONTOS TRISTES’

O que fazer quando um ecoponto está 
sempre vazio? Como incrementar a sua uti-
lização ou decidir relocalizá-lo? Estes são 
os desafios a que a campanha ‘Ecopontos 
tristes’ veio responder. Consistiu, em ter-
mos de comunicação, em decorar os eco-
pontos menos produtivos de toda a região 
com um autocolante (com QRCode) que 
explicava à população que o ecoponto se-
ria relocalizado se não fosse mais utilizado. 
Resultou, em alguns casos, num incremen-
to substancial da utilização dos ecopon-
tos, e noutros casos, na sua justificada 
relocalização. 

PROGRAMAS DE COMPOSTAGEM 
DOMÉSTICA E COMUNITÁRIA

A compostagem doméstica é um processo 
100% natural. Os restos de vegetais e plan-
tas transforma-se em composto para fer-
tilizar a terra. Na verdade, é uma das for-
mas mais antigas de reciclar e há cada vez 
mais famílias interessadas em contribuir 
para uma gestão responsável dos seus re-
síduos orgânicos, fazendo compostagem 
doméstica. 
A Valorsul desenvolveu em 2018 as cam-
panhas ‘Compostar, outra forma de reci-
clar’ e ‘Todos podem compostar’, indo ao 
encontro da sua política de prevenção de 
RU e beneficiando de cofinanciamento do 
PO SEUR intitulada ‘Sensibilização para a 
Prevenção da Produção e Preparação para 
Reutilização e Reciclagem de Resíduos 
Urbanos’.

COMPOSTAR OUTRA 
FORMA DE RECICLAR

Foram realizadas 100 de ações de forma-

ção, com a duração de 1h30, dadas por um 
especialista no tema da Compostagem. No 
final da sessão foi oferecido um compos-
tor doméstico aos participantes e um guia 
prático de como fazer compostagem. Esta 
ação foi desenvolvida em parceria com as 
Juntas de Freguesia e Municípios, que dis-
ponibilizaram os locais da formação e ga-
rantiram o transporte dos compostores. 
No final de 2018, mais 2.000 famílias esta-
vam já a realizar compostagem doméstica 
em suas casas.

CAMPANHA ‘AJUDA DE PESO’

A campanha ‘Ajuda de Peso’ é um progra-
ma de retribuição financeira a instituições 
e associações sem fins lucrativos pelos re-
cicláveis entregues nos centros de triagem 
e ecocentros da Valorsul. São aceites to-
dos os materiais que os três contentores 
do ecoponto recebem. Em 2018 foi pos-
sível enviar para reciclagem 59 toneladas 
de material proveniente de 24 instituições.

COMÉRCIO A RECICLAR

‘Programa Comércio a reciclar’: Consiste 
na intervenção de equipas permanen-
tes de contacto junto do alvo HORECA 
(Hotéis, Restaurantes e Cafés) e do pe-
queno comércio, e inclui a distribuição de 
materiais informativos e de sensibilização. 
Em 2018, na área da Valorsul, foram visi-
tados perto de 8.500 estabelecimentos, 
geralmente em parceria com os municí-
pios. O comércio local ficou mais equipado 
e sensibilizado para a separação das suas 
embalagens.

ECOEVENTOS

O Ecoevento é uma iniciativa da Valorsul 
que desafia as entidades a reduzir o im-
pacte ambiental resultante do evento e a 
promover a gestão adequada dos resíduos 
produzidos. Em 2018, foram realizados 25 
Ecoeventos, nos quais a Valorsul deu apoio 
logístico (sacos, suportes de sacos, luvas, 

colocação de ecopontos, recolha, monito-
res, materiais informativos, ações de sen-
sibilização) e, por vezes, foram atribuídas 
contrapartidas em função das quantida-
des recolhidas. De destacar o desempe-
nho, em termos de quantidades de reciclá-
veis separadas, no Rock in Rio Lisboa, no 
Campeonato Mundial de Surf em Peniche 
e no Carnaval de Torres Vedras. No global, 
foi possível recolher para reciclagem 105 
toneladas de resíduos em Ecoeventos.

RECYCLE BINGO

O Recycle BinGo é já o projeto de comuni-
cação mais premiado de sempre da histó-
ria da Valorsul. No final de 2017, em par-
ceria com a Amarsul e a Valorlis, apoiado 
pelo Fundo Ambiental do Ministério do 
Ambiente, foi concebido uma aplica-
ção que funciona como um jogo tornan-
do a experiência da reciclagem muito 
mais divertida e compensadora. A mis-
são principal do jogo é fazer visitas ao 
ecoponto habitual. Através da geolocali-
zação por smartphone sabe que nos en-
contramos perto dele. Ao fazermos che-
ck-in desbloqueamos um conjunto de 
simpáticos bichinhos, os EcoGifts, com 
os quais vamos preenchendo os nossos 
cartões BinGo. Cada vez que completa-
mos um cartão ganhamos EcoMoedas – 
que podemos trocar por prémios, como 
bilhetes de cinema, vales de desconto e 
muito mais. A aplicação tem ainda um 
site www.recyclebingo.pt e uma página 
de facebook dedicada.
Entre fevereiro (data em que foi dispo-
nibilizada ao público através das pla-
taformas AppStore e no GooglePlay) 
e dezembro de 2018, este projeto de 
sensibilização alcançou mais de 17 mil 
downloads da aplicação e 7.000 utiliza-
dores ativos. A página de facebook atin-
giu 6.300 fãs e os filmes de animação 
(feitos para promover a aplicação) têm 
mais de 43 mil visualizações no youtu-
be. A página web do projeto foi visitada 
54.000 vezes.  

DR
DR



6  Gazeta das Caldas17 de Maio - Dia Internacional da Reciclagem

Oeste aposta na economia circular em nome 
da sustentabilidade  

O Município de Óbidos poderá ser pio-
neiro na região Oeste, a curto prazo, da 
implementação do sistema ‘Pay-As-You-
Throw’ (PAYT), um modelo que preten-
de que seja um claro incentivo para os 
munícipes, por via financeira, de pro-
mover a separação do lixo doméstico 
e, deste modo, aumentar as taxas de 
recolha selectiva. A ideia é simples e 
está em estudo a sua implementação: 
os munícipes irão pagar os serviços dos 
Resíduos Sólidos Urbanos de acordo com 
a quantidade de resíduos que produzi-
rem e, quanto mais reciclarem, menos 
pagam de taxas municipais.
Este sistema baseia-se na aplicação de 
dois princípios de política ambiental: o 
princípio do poluidor-pagador e o con-
ceito de responsabilidade partilhada na 
sua comunidade. Ambos os princípios, 
pressupõem que os cidadãos são identi-
ficados como agentes envolvidos na ca-
deia de atividades que levam à produção 
de resíduos, e que devem pagar pela par-
te dos custos correspondente à sua parte 
de responsabilidade na cadeia de consu-
mo. De acordo com a Payt Portugal, or-
ganização que pretende disseminar este 
conceito no país, estes sistemas baseiam-
-se em três etapas principais: identifi-
cação do produtor de resíduos com o 
fim de estabelecer uma cobrança direc-
ta; medição da quantidade de resíduos 
produzidos ou serviços aproveitados; e 
aplicação de um modelo de preço uni-
tário para cobrança individual de acordo 
com o serviço fornecido ou requisitado. 
“Desta forma, a tarifa de resíduos dei-
xa de ser cobrada sob a forma de uma 
tarifa fixa e/ou associada a outros fac-
tores e passa a ser cobrada sob a forma 
de uma tarifa variável, que depende da 
quantidade de resíduos produzidos e do 
serviço de recolha correspondente”, des-
taca esta entidade. 

ALERTAR A POPULAÇÃO PARA 
AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Este é mais um passo que a edilidade 
obidense presente dar para reforçar a 
liderança regional na reciclagem, como 
comprovam os últimos dados da empresa 
Valorsul, responsável pela recolha selec-
tiva dos ecopontos no Oeste e na região 
de Lisboa. Mas vem no seguimento das 
várias actividades de consciencializa-
ção ambiental que tem vindo a promo-
ver ao longo do tempo e que, nos últimos 
anos, acabaram por trazer bons resulta-

dos. Por exemplo, neste último Festival 
Internacional Chocolate de Óbidos, a au-
tarquia promoveu a oficina de reciclagem 
‘Vamos construir o nosso brinquedo’, no 
que foi uma oportunidade para as crian-
ças se divertirem, mas também serviu 
para aumentar uma consciência cívica e 
ambiental nas famílias que possam pro-
mover comportamentos que assegurem 
a sustentabilidade do nosso Planeta. Uma 
iniciativa inserida no certame de Óbidos, 
este ano dedicado à temática das altera-
ções climáticas.
Mas não são apenas o Município de Óbidos 
e a empresa Valorsul, responsável pela re-
colha dos ecopontos, que procuram cons-
ciencializar as pessoas para a importância 
da reciclagem. O movimento associati-
vo também começa a dar os seus passos 
nesta área, como comprova a iniciativa 
promovida pela Associação Presente e 
Futuro, de A-da-Gorda, que recolheu e 
entregou 14 toneladas de papel no âmbito 
de uma campanha solidária para o Banco 
Alimentar do Oeste (BAO). Esta colecti-
vidade chegou mesmo ao primeiro lugar 

do ‘ranking’ regional, no ano passado, ao 
ter angariado 14.280 quilos de papel para 
a campanha ‘Papel por Alimentos’, pro-
movida pela Federação Portuguesa dos 
Bancos Alimentares. Com a recolha de 
papel, os Bancos Alimentares Contra a 
Fome recebem, das empresas certifica-
das de recolha e tratamento de resíduos, 
produtos alimentares que são distribuí-
dos pelos mais carenciados. O BAO reve-
lou que o papel entregue pela associa-
ção obidense foi essencial no reforço dos 
cabazes mensais distribuídos por várias 
instituições sociais do concelho, dando 
como exemplo o facto de que a entrega 
de leite, nos meses de Setembro, Outubro 
e Novembro do ano passado, só foi pos-
sível devido a esta campanha.
O segundo lugar do ranking regional oes-
tino, ainda de acordo com a Federação 
Portuguesa dos Bancos Alimentares, per-
tence também a uma instituição obiden-
se, o Grupo Interparoquial de Óbidos. 
Para o município obidense, “o facto de 
os dois primeiros lugares serem de as-
sociações do concelho, reforça a ideia de 

que a comunidade de Óbidos se preo-
cupa com questões ambientais como a 
reciclagem, pois empenha-se e mostra 
vontade de participar ativamente neste 
tipo de campanhas, atingindo resultados 
cada vez melhores”.

OESTECIM TEM NA ECONOMIA 
CIRCULAR UMA POLÍTICA 

DE PRINCÍPIO

A OesteCIM – Comunidade Intermuncipal 
do Oeste destacou à Gazeta das Caldas 
que tem vindo a apostar fortemente em 
dinâmicas promotoras de práticas sustentá-
veis aplicadas a diversos sectores, em linha 
com as orientações da Comissão Europeia 
que estipulou que, em 2025, 55% dos resí-
duos terão de ser reciclados, 60% em 2030 
e 65% em 2035. “O compromisso com as 
práticas circulares continuará a marcar a 
agenda da OesteCIM, numa procura ativa 
de comportamentos que traduzem o con-
ceito da economia circular, atribuindo fer-
ramentas e conhecimentos aos diferentes 
intervenientes e aumentando a sua partici-

pação e adesão”, destacou ao nosso jornal 
o Primeiro-Secretário Paulo Simões.
Em 2018, as iniciativas promovidas pela 
OesteCIM, no âmbito da Economia Circular, 
começaram a ganhar expressão através da 
marca ‘Oeste Circular’, que passou a assi-
nar o esforço de mobilização de comporta-
mentos por parte de diversos intervenien-
tes, desde os representantes das entidades 
públicas/municipais até às empresas da re-
gião, passando pelo universo escolar e ter-
minando nos cidadãos, “condição trans-
versal a todos”, destaca o responsável da 
instituição que junta os 12 municípios da 
nossa região.
A parceria estratégica com duas entidades 
gestoras de resíduos – ERP Portugal, que 
faz a gestão de Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos e de Pilhas e 
Acumuladores, e Novo Verde – Sociedade 
Gestora de Resíduos de Embalagens, são 
duas dessas iniciativas, a par da distribui-
ção de 3500 mil kits ambientais ‘Planeta 
da Transformação’ pelos alunos do 4.º 
ano nas 184 escolas oestinas.  PAULO 

RIBEIRO

As iniciativas promovidas pela OesteCIM – Comunidade Intermunicipal do Oeste. no âmbito da Economia Circular, começaram no ano 
passado a ganhar dimensão através da marca ‘Oeste Circular’. Com este conceito, os municípios oestinos comprometem-se a assinar 
o esforço de mobilização de comportamentos por parte de diversos intervenientes, desde os representantes das entidades públicas 
até às empresas da região, passando pelo universo escolar e terminando nos cidadãos. O papel ativo de cada município passa também 
pela sua própria agenda. Para incrementar ainda mais a reciclagem, por exemplo, o Município de Óbidos poderá ser pioneiro na região 
com o lançamento projecto ‘Pay-As-You-Throw’, que poderá levar à diminuição do pagamento das tarifas municipais de Resíduos 
Sólidos Urbanos.
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OesteCIM – Comunidade Intermunicipal do Oeste compromete-se a estar na linha da frente na defesa da sustentabilidade ambiental
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Centro Hospitalar do Oeste promove formação 
para reciclagem junto dos colaboradores
O CHO - Centro Hospitalar do Oeste, que 
tem à sua guarda os hospitais de Caldas 
da Rainha, Peniche e Torres Vedras, tem 
vindo a incrementar a reciclagem em di-
versas áreas resultantes da sua atividade 
operacional. Os resíduos hospitalares são 
classificados em quatros grupos de acor-
do com a legislação em vigor. Segundo 
revelou o CHO à Gazeta das Caldas, en-
contram-se distribuídos por vários lo-
cais das três unidades hospitalares, con-
tentores que permitem a separação dos 
resíduos não perigosos para reciclagem 
e que são posteriormente recolhidos e 
transportados para o ecoponto pelos co-
laboradores. Foi, ainda, promovida uma 
ação formativa de ‘Gestão Global de 
Resíduos’ para os profissionais, que de-
correu no mês passado nos três hospi-
tais. Encontram-se também afixados em 
vários locais cartazes de sensibilização 
para a utilização responsável de eletrici-
dade e de água.
No ano passado foram produzidos apro-
ximadamente 114.440 kg de resíduos 
hospitalares de risco biológico do Grupo 
III: são resíduos contaminados ou suspei-
tos de contaminação, suscetíveis de in-

cineração ou de outro pré-tratamento 
eficaz, permitindo posterior eliminação 
como resíduo urbano, provenientes de 
quartos ou enfermarias de doentes infe-
ciosos ou suspeitos, de unidades de he-
modiálise, de blocos operatórios, de sa-
las de tratamento, de salas de autópsia 
e de anatomia patológica, de patologia 
clínica e de laboratórios de investigação.
Já no âmbito dos resíduos hospitala-
res específicos, de incineração obriga-

tória, foram recolhidos no mesmo perío-
do 7.820 kg (Grupo IV: peças anatómicas 
identificáveis, fetos e placentas, até pu-
blicação de legislação específica; mate-
riais cortantes e perfurantes: agulhas, 
cateteres e todo o material invasivo; pro-
dutos químicos e fármacos rejeitados, 
quando não sujeitos a legislação especí-
fica; citostáticos e todo o material utiliza-
do na sua manipulação e administração). 
Os resíduos destes dois grupos, por se-

rem considerados perigosos, a sua elimi-
nação só pode ser efetuada em unidades 
devidamente legalizadas, recorrendo por 
isso o CHO a uma empresa prestadora de 
serviços para o efeito. 
Os resíduos pertencentes aos Grupos 
I e II, considerados não perigosos, são 
equiparados a resíduos urbanos por não 
apresentarem exigências especiais a ní-
vel da sua gestão e tratamento final. O 
transporte, gestão e tratamento destes 

resíduos é da responsabilidade dos três 
municípios.
Grupo I – Resíduos provenientes de ser-
viços gerais (gabinetes, salas de reu-
nião, salas de convívio, instalações sani-
tárias, vestiários, entre outros); resíduos 
provenientes de serviços de apoio (ofi-
cinas, jardins, armazéns e outros); em-
balagens e invólucros comuns (papel, 
cartão, mangas mistas e outros de natu-
reza idêntica); resíduos provenientes da 
hotelaria resultantes da confeção e res-
tos de alimentos servidos a doentes não 
incluídos no Grupo III.
Grupo II – material ortopédico: talas, 
gessos e ligaduras gessadas não conta-
minados e sem vestígios de sangue; fral-
das e resguardos descartáveis não con-
taminados e sem vestígios de sangue; 
material de proteção individual utilizado 
nos serviços gerais e de apoio, com exce-
ção do utilizado na recolha de resíduos; 
embalagens vazias de medicamentos 
ou de outros produtos de uso clínico/
comum, com exceção dos incluídos nos 
Grupos III e IV; frascos de soros não con-
taminados, com exceção dos do Grupo 
IV.  PAULO RIBEIRO

DR DR

As práticas ambientais têm vindo a ser incrementadas nas três unidades do Centro Hospitalar do Oeste
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