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NOTA DA 
DIREÇÃO

Este documento que tem em mãos é o primeiro estudo rea-
lizado em Portugal que caracteriza o sector da Limpeza 
Urbana e demonstra a importância que estes serviços têm 

para a vida das cidades, para a saúde das comunidades e para o 
bem-estar das populações. 

É também o primeiro documento publicado pela associação Lim-
peza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis 
(ALU), concretizando uma resposta a uma necessidade básica 
sentida há muito por quem trabalha este sector. Sistematizar o 
conhecimento que temos do terreno em dados que possam ser 
utilizados como instrumentos de trabalho, que nos permitam ana-
lisar a realidade e tomar de decisões fundamentadas, é essencial.

Como podemos debater, propor, pensar no futuro sem ter pre-
sente aquilo que o sector é hoje?

Criar um cenário de base é sempre um grande desafio.

Foi preciso desmontar a realidade para chegarmos aos dados.

Foi preciso estudar o que está a ser feito noutros países, auscul-
tar associados e não associados da ALU, analisar a nossa realida-
de - que são várias realidades - e organizar os primeiros dados.

Foi preciso mobilizar entidades fora do universo da associação para 
fazerem parte deste movimento. Elaborado pela 3 Drivers para a 
ALU, o Estudo de Caracterização do Sector da Limpeza Urbana 
confirma o que esta direção e associados fundadores já antecipa-
vam: a Limpeza Urbana é um sector com preponderância e impac-
tos económicos, ambientais e sociais que não podem ser ignorados. 
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É um sector essencial porque cria tanta riqueza quanto a gestão 
e a recolha dos resíduos e porque precisamos dos serviços que 
engloba todos os dias apesar de, muitas vezes, para o cidadão 
comum parecerem simplesmente invisíveis.

É certo que este é o primeiro exercício do género que terá de ser 
aprofundado no futuro. Mas sem este ponto de partida não con-
seguiríamos mobilizar todos os stakeholders para a necessidade 
de repensar a forma como limpamos as cidades. Porque o ver-
dadeiro desafio começa agora, com a implementação das ações 
elencadas nos capítulos adiante e com tudo o que isso implica.

Porque não queremos simplesmente ter mais pessoas e máqui-
nas a limpar as ruas. A nossa visão é integradora e holística. 

Queremos que a inovação tecnológica seja a ferramenta que 
transforma o trabalho, tornando-o menos pesado para os traba-
lhadores, mais eficiente para os serviços e menos poluente para 
o planeta.

Queremos que os cidadãos sejam conscientes e responsáveis pe-
los seus resíduos, optando por soluções que previnam a produ-
ção do desperdício.

Queremos ser impulsionadores das forças económica e social no 
sentido de uma maior circularidade, de uma maior inteligência 
dos serviços públicos, de uma maior descarbonização das cida-
des.

Com os centros urbanos em crescimento, projetar serviços pú-
blicos inovadores e espaços públicos saudáveis contribui não só 
para prevenir problemas sociais e económicos, como para refor-
çar a competitividade das cidades. Sabemos hoje que cidades 
limpas contribuem para os projetos de vida individuais e comuni-
tários de felicidade.

É este o nosso desígnio!

Luís Almeida Capão
Presidente da Direção
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A limpeza dos espaços públicos, como as ruas, passeios e 
jardins, assume especial relevância na relação que a po-
pulação estabelece com os locais que frequenta, impac-

tando de forma direta a sua qualidade de vida e a saúde pública. 
Contudo, apesar da importância da limpeza urbana na qualidade 
de vida da população, na saúde pública e no ambiente em geral, 
o sector não se encontra suficientemente caracterizado, sendo o 
seu impacte real ainda desconhecido. Simultaneamente, tanto a 
nível nacional como europeu, não existe um enquadramento legal 
e estratégico para a limpeza urbana. Apenas países como França, 
Inglaterra ou Escócia têm vindo a apostar no desenvolvimento 
desta área.

Consciente destes desafios, a Associação Limpeza Urbana – Par-
ceria para as Cidades + Inteligentes e Sustentáveis (ALU) promo-
veu o desenvolvimento do presente estudo que tem como princi-
pais objetivos caracterizar a importância e impacte deste sector 
em Portugal, incluído o benefício decorrente das componentes 
sociais, económicas e ambientais, e propor uma estratégia de in-

tervenção para a promoção do sector como peça fundamental 
para o desenvolvimento sustentável e qualidade de vida dos ci-
dadãos.

Para atingir estes objetivos foram utilizadas várias técnicas de 
análise, incluindo o benchmarking de melhores práticas, em par-
ticulares estratégias e estudos internacionais, a análise documen-
tal, a auscultação de stakeholders, os inquéritos e as técnicas de 
análise ambiental e económica para quantificar os impactes do 
sector. Em conjunto, estas técnicas permitiram descrever de for-
ma quantitativa e qualitativa o sector da limpeza urbana e identi-
ficar oportunidades de posicionamento da ALU no médio prazo.

O benchmark permitiu concluir que apenas alguns países têm um 
posicionamento forte neste sector, em particular a França e os 
países do Reino Unido, onde existe um maior reconhecimento da 
importância deste sector e, no caso concreto de França, um es-
forço de consolidação de informação quantitativa sobre o sector. 
O benchmark contribuiu também para a definição do que cons-

SUMÁRIO 
EXECUTIVO
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titui a limpeza urbana, ou seja, que tipo de atividades são incluí-
das, já que não existe qualquer definição legal em documentos 
nacionais ou europeus. As estratégias existentes para a limpeza 
urbana privilegiam a comunicação e a sensibilização como forma 
de promover a limpeza urbana, colocando o cidadão no centro 
das estratégias.

O atual quadro legal europeu e nacional não tem a densidade que 
se pode encontrar, por exemplo, na gestão de resíduos urbanos. 
A legislação existente resume-se à atribuição de responsabilida-
des às autarquias, nomeadamente através da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro; da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; e do Decre-
to-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto. 

O único elemento legislativo específico para a limpeza urbana é a 
Lei n.º 88/2019, de 3 de setembro, que visa a redução do impacte 
das pontas de cigarros e charutos no meio ambiente. 

Também o enquadramento estratégico é insuficiente, conside-
rando que este sector não é abordado de forma explícita nas 
estratégias ou planos para os resíduos (p.ex., PNGR, PERSU) ou 
para as cidades.

A caracterização da limpeza urbana em Portugal pode ser sinte-
tizada em indicadores chave, nomeadamente o número de traba-
lhadores afetos às atividades de limpeza urbana e os custos com 
atividades de limpeza urbana. 

Com base nos resultados dos inquéritos aos municípios e às em-
presas, estima-se que as atividades de limpeza urbana não re-
guladas, ou seja, todas as atividades com exceção da recolha de 

Estima-se também 
que os custos com 
as atividades não 
reguladas da limpeza 
urbana sejam cerca 
de 30 EUR por 
habitante e ano
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resíduos urbanos, empreguem diretamente cerca de 11 900 tra-
balhadores, considerando tanto o sector público como o sector 
privado. Estima-se também que os custos com as atividades não 
reguladas da limpeza urbana sejam cerca de 30 EUR por habi-
tante e ano.

Estendendo a análise ao resto da economia, é possível concluir 
sobre o impacte destas atividades na criação de Valor Acrescen-
tado Bruto (VAB) e de postos de trabalho. Concluiu-se que as ati-
vidades de limpeza urbana não reguladas têm um impacte positi-
vo de cerca de 468 milhões de EUR no VAB. Este contributo está 
fortemente associado ao próprio sector, ou seja, aos impactes 
diretos, dado o elevado peso dos salários na estrutura de custos, 
mas também aos impactes induzidos que resultam das despesas 
dos trabalhadores do sector.  Concluiu-se também que as ativida-
des não reguladas contribuem com a criação de cerca de 19 300 
postos de trabalho, considerando tanto o próprio sector como o 
resto da economia.

A criação de valor estende-se às atividades reguladas – a recolha 
de resíduos indiferenciada e a recolha seletiva de resíduos urba-
nos – que são responsáveis pela criação de 563 milhões de EUR 
de VAB e de 24 300 postos de trabalho. 

Apesar da maior atenção às atividades reguladas, estas têm uma 
escala semelhante às atividades não reguladas, tanto na criação 
de VAB como nos postos de trabalho. Considerando o total das 
atividades reguladas e não reguladas da limpeza urbana, o con-
tributo deste sector é de cerca de 1 030 milhões de EUR de VAB 
e 43 600 postos de trabalho. 

A avaliação do impacte social concentrou-se no tipo de traba-
lhador do sector, para além dos postos de trabalho criados. Con-
cluiu-se que o trabalhador médio da limpeza urbana é homem, 
tem 48 anos e 7 anos de escolaridade. A distribuição etária dos 
trabalhadores revela um sector tendencialmente envelhecido 
(cerca de 77% dos inquiridos indicou uma média de idades com-
preendida entre os 40 e os 50 anos). 

De acordo com os dados recolhidos dos inquiridos, estima-se que 
57% das entidades têm uma taxa de feminidade nas atividades 
operacionais entre 0 e 20% e cerca de 27% das entidades têm uma 
taxa de feminidade dentre 21 e 50%. A presença de mulheres em 
áreas operacionais no sector da limpeza urbana é mais predomi-
nante em atividades com as varreduras manuais, de acordo com 
a auscultação aos stakeholders. Estes números demonstram a im-
portância deste sector enquanto empregador de uma população 
com um nível de escolaridade mais baixo, mas também que no 
médio prazo será necessário renovar os quadros das autarquias.

Com base nas várias atividades realizadas e respetivos resultados, 
foi definida a VISÃO para o futuro do sector da limpeza urbana 
em Portugal e para a própria ALU, que conta com uma dimensão 
externa e uma dimensão interna, que se alinham com o reforço 
do papel da Associação na persecução dos objetivos de cidades 
mais limpas e de uma economia mais circular. 

Esta visão para o futuro do sector da limpeza urbana integra 
igualmente um papel importante para todos os stakeholders, in-
cluindo os associados da ALU, os cidadãos, a administração pú-
blica, as empresas, os trabalhadores do sector e o Sistema Cien-
tífico e Tecnológico Nacional (SCTN).

A IMPORTÂNCIA E IMPACTE DO SECTOR DA LIMPEZA URBANA EM PORTUGAL
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Para concretização da visão é proposto um Plano de Ação orga-
nizado em cinco eixos estratégicos: 

 Governança e reconhecimento, que inclui ações que contribuirão para consolidar a 
governança do próprio sector da limpeza urbana e para aumentar o reconhecimen-
to da Associação e da própria atividade da limpeza urbana entre os stakeholders 
mais relevantes (como municípios, empresas, trabalhadores, cidadãos e congéne-
res europeias); 

 Capacitação, para promover as melhores práticas no sector da limpeza urbana, por 
exemplo com a publicação de guias técnicos, módulos formativos dirigidos aos téc-
nicos da administração pública e das empresas, entre outras ações; 

 Sensibilização, como estratégia para uma atuação preventiva e proativa dos cida-
dãos e das empresas, permitindo reduzir os custos gerais da atividade de limpeza 
urbana; 

 Legislação e enforcement, visto que o sector não apresenta um enquadramento 
legal e estratégico semelhante a outras atividades de escala semelhante, como a 
recolha de resíduos; 

 Inovação, sendo que a ALU poderá atuar neste âmbito como indutora de inovação 
junto dos seus associados, promovendo instrumentos como as compras públicas de 
inovação e identificando tecnologias e modelos promissores e como promotora de 
consórcios e iniciativas coletivas de inovação (como candidaturas a apoios para a 
inovação e protocolos de colaboração para o teste e demonstração).
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O plano de ação prevê a realização ou implementação de várias 
medidas nos próximos quatro anos (2022-2025), após as quais, a 
Associação deverá promover uma nova reflexão dos desafios do 
sector e da sua posição no contexto nacional e europeu, definindo 
um novo conjunto de ações para o período de 2026-2030. 

Finalmente, para assegurar a governança do plano de ação, o es-
tudo propõe um modelo que promova a participação ativa e in-
clusiva dos associados, em primeiro lugar, mas também de outras 
entidades relevantes para a persecução dos objetivos da ALU. 

O modelo deverá ainda assegurar a monitorização, avaliação e 
acompanhamento das ações recomendadas.
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1.
1.1. ENQUADRAMENTO 
O ambiente envolvente no qual as pessoas vivem tem impacte 
profundo na sua qualidade de vida e na saúde pública. O cuidado 
e a limpeza dos espaços públicos, sejam as ruas e os seus pas-
seios como os espaços ajardinados que os embelezam, influen-
ciam de forma direta o modo como a população se relaciona com 
o local onde vive, trabalha ou escolhe passar as suas férias. A 
qualidade do ambiente local é um dos principais barómetros usa-
dos pelos munícipes para avaliarem a prestação das autoridades 
locais no que respeita à gestão do espaço comum no seu territó-
rio e na qualidade dos serviços públicos em geral. Por outro lado, 
a maioria das pessoas afirma sentir-se culpada quando deita lixo 
para o chão, o que revela alguma consciência do seu papel na 
manutenção e limpeza dos espaços públicos.

Anualmente, a atividade de limpeza urbana e dos serviços que a 
compõem representa um fardo importante para os contribuintes, 

não apenas no custo direto dos serviços, mas pelo desvio dos 
fundos necessários para outros investimentos em infraestruturas 
locais. Para além disso, viver em zonas onde a limpeza é deficitá-
ria transmite um sentimento de maior insegurança para os habi-
tantes e desencoraja a utilização e usufruto do espaço comum. 
É, ainda, um desincentivo para o investimento em atividades co-
merciais e serviços, prejudicando a economia local. Para as autar-
quias esta atividade representa um desafio importante quer em 
termos operacionais como financeiros e, portanto, é do interesse 
de todos manter os espaços públicos em boas condições de lim-
peza e conservação.

Para além da higiene e da estética, a limpeza urbana integra ou-
tras questões ambientais de elevada importância relacionadas 
com a redução do impacte ambiental da própria atividade. Hoje 
em dia existe no seio das autoridades locais responsáveis por es-
tes serviços uma maior consciencialização sobre a necessidade 
de gerir melhor o consumo de água potável e de combustíveis 

INTRODUÇÃO
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fósseis utilizados, a limitação progressiva da utilização de produ-
tos fitofarmacêuticos no controlo de ervas que contribuem para 
a degradação da qualidade dos solos e dos cursos de água e a 
relação direta entre a qualidade da limpeza do meio urbano e a 
poluição que chega aos meios hídricos e marinhos.

Apesar da maior consciencialização sobre a importância da lim-
peza urbana na vida da população, na saúde pública e no am-
biente global, o sector permanece subvalorizado e omisso no 
quadro estratégico e legal. 

Sob a premissa de elevar a voz do sector, a Associação Limpeza 
Urbana – Parceria para as Cidades + Inteligentes e Sustentáveis 
(ALU) foi formalmente constituída a 27 de agosto de 2019. Esta 
nova associação visa agregar os vários stakeholders da limpeza 
urbana, desde entidades gestoras, municípios, empresas forne-
cedoras de serviços e equipamentos, entidade reguladora, insti-
tuições de ensino e investigação, associações, entre outras, com 
vista a valorizar os serviços de limpeza urbana e reforçar o know-
-how existente, possibilitando ainda a representação pública des-
te novo sector. 

Em termos gerais, A associação pretende dar visibilidade a este 
sector de mercado que atualmente estará, de alguma forma, inte-
grado no contexto da recolha dos resíduos urbanos, não existin-
do espaço no panorama nacional para reflexão autónoma destes 
temas, apesar de a limpeza urbana desempenhar um papel fulcral 
na gestão das cidades e consumir uma parte significativa dos re-
cursos alocados à gestão dos resíduos.

   Principais atribuições da ALU:

A. Contribuir para a produção e divulgação de conhecimento nos 
domínios da limpeza urbana;

B. Promover a investigação, instigando as instituições de ensino e 
investigação a debruçar-se sobre questões da limpeza urbana;

C. Fomentar a troca de experiências e ideias entre associados, 
promovendo as melhores práticas no sector, ao nível da tecno-
logia, da otimização de equipamentos, da gestão eficiente e 
da abordagem aos cidadãos;

D. Estimular a definição e implementação de indicadores e meto-
dologias inteligentes que contribuam para a melhoria da lim-
peza, qualidade do espaço público urbano, descarbonização e 
sustentabilidade, entre outros;

E. Estabelecer contactos e parcerias com entidades nacionais e 
internacionais;

F. Apoiar e promover companhas de cidadania ambiental ou de 
sensibilização para a limpeza urbana;

G. Promover e apoiar iniciativas e projetos nacionais ou interna-
cionais que possam contribuir para o cumprimento dos objeti-
vos da Associação;

H. Organizar eventos e promover prémios nas áreas da limpeza 
urbana;

I. Emitir notas ou pareceres sobre disposições legais ou outras 
que possam ter influência no desempenho das cidades nas 
áreas da limpeza urbana;
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J. Estabelecer-se como a entidade representativa das cidades do 
futuro nos domínios da limpeza urbana, junto da tutela e ou-
tras instituições governamentais; 

K. Integrar a limpeza urbana em temáticas transversais na área 
do ambiente, destacando o seu contributo para a descarboni-
zação das cidades, para implementação da economia circular 
e dinamização de cidades mais inteligentes.

Os serviços de limpeza urbana constituem um garante da qua-
lidade de vida dos cidadãos e estão presentes no dia-a-dia de 
todos nós. Contudo, a sua importância e dimensão do ponto de 
vista ambiental, económico e social não se encontra suficiente 
caracterizado, tal como o seu potencial contributo para uma so-
ciedade mais sustentável. 

Consciente deste desafio, a ALU promoveu o desenvolvimento 
deste Estudo que pretende fazer uma análise da importância e 
impacte deste sector em Portugal servindo de base estratégica 
para o desenvolvimento do sector e da própria Associação atra-
vés da identificação de linhas de atuação estratégica e de posi-
cionamento face aos desafios atuais e tendências futuras.

1.2. ÂMBITO E OBJETIVOS

O presente Estudo tem como principais objetivos caracterizar e 
quantificar a importância das atividades ligadas ao sector da lim-
peza urbana em Portugal, em particular as atividades não regula-
das, na perspetiva social, económica e ambiental, e identificar os 

principais eixos de atuação para o sector e para a própria ALU.

Pretende-se que os resultados do Estudo possam constituir uma 
base de suporte à ALU para a definição de uma estratégia de 
intervenção, no sentido da defesa do interesse dos municípios 
e das empresas prestadoras de serviços de limpeza urbana, a 
promoção do sector como fundamental para o desenvolvimento 
sustentável e qualidade de vida dos cidadãos e o desenho de po-
líticas públicas mais adequadas. 

O foco do trabalho estará na realidade atual e na evolução recen-
te destas atividades, mas considerará também, de forma explíci-
ta, o seu potencial de desenvolvimento futuro. 

O âmbito geográfico do Estudo proposto é Portugal, refletindo 
também a abrangência geográfica da Associação. Em termos 
temporais, o estudo terá uma perspetiva até 2030 de forma per-
mitir um alinhamento com outros instrumentos legais relevantes 
para o sector. 

1.3. METODOLOGIA

A metodologia de trabalho, representada na figura 1, parte da ati-
vidade de análise documental, nomeadamente o contexto e esta-
do da arte, seguindo-se a recolha e processamento de dados. A 
informação obtida é utilizada para a delimitação e caracterização 
do sector da limpeza urbana. Finalmente, com base no diagnós-
tico, são propostas várias ações para o período compreendido 
entre 2022 e 2025.
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Na primeira fase do estudo foi feita uma análise de benchmarking 
de informação relevante, em contexto nacional e internacional, 
relacionada com a legislação em vigor, a existência de estraté-
gias definidas para o sector, limites estabelecidos que balizam 
o âmbito da atividade de limpeza urbana, mas também aspetos 
técnico-operacionais e de organização do sector.

Na segunda fase, foram consultados stakeholders no sentido de 
caracterizar o sector e de identificar os principais desafios que 
lhes estão associados. Essa auscultação foi desenvolvida através 
de inquéritos, que permitiu atingir um número mais elevado de 
entidades. O guião do inquérito, elaborado sob o acompanha-
mento da ALU, procurou obter informações operacionais e de or-
ganização da atividade junto dos municípios e juntas de fregue-
sia, mas também das entidades privadas prestadoras de serviços 
de limpeza urbana. 

Os resultados dos inquéritos permitiram conhecer os modelos or-
ganizacionais estabelecidos, determinar a dimensão da atividade 
em termos de serviços abrangidos e dos meios necessários, e 
estabelecer indicadores de qualidade da atividade. Complemen-
tarmente, foram desenvolvidos três workshops de auscultação e 
co-criação, dois com associados e um com entidades externas, 
no sentido de obter dados qualitativos para apoiar a definição da 
visão e do plano de ação.

Importa referir que os desenvolvimentos dos trabalhos tiveram 
a interação e acompanhamento permanente da ALU, garantindo 
um alinhamento constante com os objetivos definidos pela As-
sociação.

levantamento informação
dados estatísticos 

+ estudos de referência

consulta stakeholders
entrevistas estruturadas 

+ mesas redondas

RELATÓRIO I
CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR DA LIMPEZA URBANA

FASE I
CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR

RELATÓRIO FINAL

FASE II
CONTRIBUTOS ASE + ATUAÇÃO

inquéritos
municípios + agentes 

económicos

workshops stakeholders
definição da visão e eixos 

prioritários

modelos de análise ambiental, 
social e económica 

+ case studies

visão + plano de ação

FIGURA 1: METODOLOGIA DE TRABALHO DO ESTUDO
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Para o desenvolvimento do Estudo foram recolhidas informa-
ções relevantes, no contexto nacional e internacional, relaciona-
das com o sector da Limpeza Urbana nas componentes política, 
estratégica e legislativa, mas também de cariz operacional e de 
organização das atividades que o constituem.

Os documentos que a seguir se descrevem com maior pormenor 
são, por conseguinte, aqueles que pela sua natureza e conteúdo 

acrescentam valor e perspetiva ao trabalho. Por outro lado, per-
mitem perceber de que forma o sector da Limpeza Urbana é en-
carado noutros países da União Europeia e assim enquadrar uma 
estratégia nacional para o desenvolvimento destas atividades de 
valor estrutural para a elevação da qualidade de vida nas cidades.

A tabela 1 lista os principais documentos consultados organiza-
dos em três grupos, de acordo com a sua natureza.

TIPO DE DOCUMENTO AUTOR OU PROMOTOR PRINCIPAL TÍTULO

Estudos sectoriais 
e de diagnóstico

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) Propreté de l’espace public1 

Association de villes pour la propreté urbaine (AVPU) Le référentiel propreté urbaine de l’AVPU 20192 

Keep britain tidy Litter in England – The local environmental quality survey of 
England 2017/183

Associação smart waste (ASWP) Relevância e impacte do sector dos resíduos em Portugal na 
perspetiva de uma economia circular4 

Documentos estratégicos
The scottish government Towards a litter-free Scotland: A strategic approach to higher 

quality local environments5

HM government Litter strategy for England6

Documentos orientadores The scottish government Code of practice on litter and refuse7

TABELA 1: PRINCIPAIS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CONSIDERADAS NO DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE DIAGNÓSTICO

2. ESTUDOS 
E DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA
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2.1. ESTUDOS SECTORIAIS 
 E DE DIAGNÓSTICO

CNFPT: Propreté de l’Espace Public 

O Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
é uma instituição pública francesa descentralizada e responsá-
vel pela criação e ministração de cursos de formação obrigató-
rios para os funcionários das autoridades locais, nomeadamente 
formação de integração, de profissionalização, regulamentada, 
adaptada às exigências e restrições de certas profissões. 

Para além destes cursos inevitáveis, oferece igualmente formação 
não obrigatória de promoção da carreira para os funcionários pú-
blicos. Enquanto organização governamental, a CNFPT desenvol-
ve regularmente estudos sectoriais que permitem acompanhar a 
evolução dos principais sectores públicos e servem de base para 
o desenho das orientações estratégicas do próprio CNFPT e da 
sua oferta de serviços.

Neste contexto, em junho de 2019, publicou um Estudo Secto-
rial sobre a Limpeza do Espaço Público que traça uma imagem 
do sector, numa visão transversal que aborda diferentes matérias 
como o âmbito e os objetivos da atividade, a organização dos 
serviços e as características das profissões associadas, e a orga-
nização das políticas públicas e da gestão municipal.

A base legal das políticas de limpeza dos espaços públicos em 
França reside na responsabilidade atribuída aos municípios, e aos 
respetivos presidentes de câmara, pela saúde pública e seguran-
ça das áreas territoriais abrangidas. 

Estas orientações, estabelecidas no Código Geral das Autorida-
des Locais e Regionais, são complementadas com responsabili-
dades relacionadas com o combate à deposição ilegal de resí-
duos no meio ambiente, de acordo com o Código do Ambiente. 

Embora, historicamente, estas políticas tenham sido baseadas 
nos objetivos de facilidade de circulação, segurança, saúde e hi-
giene, estão cada vez mais centradas em questões de estética e 
na imagem do espaço urbano.

No que respeita ao âmbito de intervenção dos serviços de limpe-
za urbana, este varia de uma comunidade municipal para outra 
e depende essencialmente da distribuição das diferentes tarefas 
pelos respetivos responsáveis que, em última análise, podem ser 
o município, serviços públicos específicos (unidades públicas de 
gestão e manutenção de espaços verdes, estradas, áreas de des-
porto ou escolas) ou os próprios residentes de uma determinada 
área. 

Contudo, as áreas abrangidas são: ruas, praças, pavimentos, par-
ques e jardins, cemitérios, áreas exteriores de instalações e edifí-
cios comunitários.
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Os principais objetivos da Limpeza Urbana, estão identificados 
no relatório do CNFPT como sendo:

 Contribuir para a imagem da região: o espaço pú-
blico como o primeiro componente visível de um 
território, pelo que a estética, a limpeza e cuidado 
são questões muito importantes para os visitantes, 
turistas e empresários, mas também para os seus 
habitantes;

 Contribuir para a tranquilidade pública: há uma 
relação estreita entre a limpeza e manutenção do 
espaço público e a segurança do mesmo, para os 
cidadãos e para os profissionais de limpeza urbana;

 Reduzir o impacte ambiental: através da proibição 
da utilização de produtos fitossanitários, promoção 
da maior triagem de resíduos e disponibilização de 
equipamento de deposição adequados e para vários 
fluxos, e a redução do consumo de água potável e 
combustíveis fósseis nos veículos e equipamentos.

Em termos de organização do modelo de gestão, não existem 
dados exaustivos sobre o assunto. No entanto, a Association de 
Villes pour la Propreté  Urbaine (AVPU) realizou um inquérito aos 
municípios e comunidades intermunicipais e apurou que entre 
2017  e 2019 houve uma evolução nos modelos de gestão imple-
mentados:

MODELO DE GESTÃO 2017 2019

Direta 50% 40%

Através de prestador de serviços 11% 3%

Mista 39% 57%

TABELA 2: EVOLUÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA LIMPEZA URBANA NUMA AMOSTRA 
DE MUNICÍPIOS EM FRANÇA  (FONTE: AVPU, 2017 E 2019)

Embora várias grandes cidades tenham optado por uma mudan-
ça no modo de gestão em benefício do sector privado (total ou 
parcial), a tendência é menos significativa nos municípios mais 
pequenos.

O documento reporta, ainda, as mudanças institucionais que se 
têm vindo a verificar nos sectores da recolha e tratamento de re-
síduos, da gestão das vias de circulação ou da gestão e conceção 
de espaços verdes cuja responsabilidade está a ser gradualmente 
transferidas para as comunidades intermunicipais. 

Contudo esta transferência de competência tem levantado algu-
mas questões sobre a forma como estes serviços se relacionam 
com a atividade de limpeza de espaços públicos, sob a alçada 
dos municípios. Embora aparentemente seja possível transferir 
também estas valências, não tem sido prática comum uma vez 
que os municípios vêm maiores vantagens em manter a limpeza 
urbana sob a sua alçada garantindo maior capacidade de respos-
ta e proximidade à população.
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Num contexto de restrições orçamentais e de otimização de recursos 
municipais, é importante apostar na transversalidade das atividades 
e serviços associados. Esta transversalidade pretende dar resposta a 
uma necessidade de coordenar os vários operadores municipais (re-
síduos, espaços verdes, vias de circulação) com a limpeza urbana. 

Nesta lógica, a otimização dos recursos é procurada através da mu-
tualização entre serviços e entre autoridades locais, mas também 
através do planeamento e gestão diferenciada das intervenções 
programadas. O contexto orçamental restrito não tem sistematica-
mente impacte nos orçamentos de limpeza. Os recursos tendem 
mesmo a aumentar em certas áreas com, justificadas pela renova-
ção do stock relacionado com a transição energética, a implantação 
de novos sistemas de limpeza e a afetação de recursos humanos 
adicionais. Estas transformações organizacionais destinam-se tam-
bém a promover uma gestão mais eficiente dos recursos humanos 
e abrangem outras questões como a feminização do sector.

A realidade é que o sector da Limpeza Urbana é tendencialmen-
te socialmente subvalorizado, pouco atrativo e potencialmente 
stressante. Como resultado, o recrutamento é difícil e caracteriza-
-se por isso por um baixo nível de feminização, ligado à imagem 
e dureza desta profissão e, por outro lado, pela utilização perma-
nente de colaboradores com poucas ou nenhumas qualificações. 
Este baixo nível de qualificação está altamente associado a ques-
tões relacionadas com o recrutamento para fins sociais, consti-
tui, no entanto, um travão à mobilidade profissional num campo 
fortemente marcado pelos problemas de desgaste profissional.

Esta realidade deve ser confrontada com uma procura crescente 
de profissionalização de um certo número de funções nos servi-

ços de limpeza que são a consequência direta das orientações 
políticas territoriais em termos do desenvolvimento de novas fun-
ções e da reorganização do funcionamento destes serviços. 

Os principais desafios em termos de qualificação e profissiona-
lização são os seguintes:

+ surgimento de funções relacionadas com a comuni-
cação, educação e prevenção exigem uma base mí-
nima de conhecimentos pedagógicos e relacionais;

+ o reforço da fiscalização e aplicação de mecanis-
mos sancionadores implica que os agentes fiscaliza-
dores tenham domínio sobre a organização e ope-
racionalização do sistema;

+ incremento de know-how sobre as técnicas e práti-
cas que promovem a melhor utilização dos recursos;

+ desenvolvimento da versatilidade dos trabalhado-
res: varredura manual e mecânica, manutenção de 
espaços verdes e pavimentos, entre outros;

+ a aquisição de know-how em termos de gestão de 
equipas 

+ gestão de executivos locais no contexto da descen-
tralização de serviços.
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Para os encarregados das equipas, a necessidade de competên-
cias técnicas está essencialmente ligada a mudanças nos siste-
mas de gestão como a elevação das profissões relacionadas com 
a atividade de limpeza pública e problemas de dureza e desgaste 
profissional. As questões relacionadas com as condições de tra-
balho e a prevenção do desgaste são essenciais no domínio da 
limpeza do espaço público, onde se concentra um grande núme-
ro de situações profissionais de alto risco: levantamento de pe-
sos, ritmos de trabalho restritivos, turnos de trabalho que incluem 
períodos noturnos ou fins-de-semana, contacto com materiais 
potencialmente nocivos e acidentes na via pública.

Em termos estatísticos, o estudo apresenta os dados relativos 
à dimensão dos recursos humanos associados às atividades de 
limpeza urbana. Em 2012 os dados foram os seguintes:

l 30 000 trabalhadores, que representam 1,6% do total de 
funcionários da função pública em França;

l 86,5% é pessoal efetivo, dos quais 75,2% são funcionários 
públicos;

l 14,3% dos funcionários são do sexo feminino, sendo que a 
maioria (60,6%) pertencem à função pública;

l 46 anos é a idade média dos trabalhadores do sector;

l Tempo de serviço médio: 13 anos e 8 meses.

Estrategicamente, os municípios e comunidades intermunici-
pais francesas têm apostado em cinco medidas essenciais:

1. Políticas de planeamento dos serviços de Limpeza Urbana, 
através da implementação de um sistema de zoneamento do 
território que permite um maior controlo da operação e da fre-
quência, e o estabelecimento de indicadores de desempenho;

2. Reforço das ações preventivas, com o intuito de reduzir os 
resíduos na fonte e desta forma, a longo prazo, garantir um 
sistema financeiramente mais eficiente. Esta medida é im-
plementada com recurso a ações de comunicação e infor-
mação à população e a implementação de mecanismos de 
penalidades para as más práticas;

3. Implementação de serviços mais reativos, através da in-
trodução de novas tecnologias (GPS, videovigilância, entre 
outros) e a promoção da participação da população através 
da utilização de aplicações móveis e linhas telefónicas gra-
tuitas destinadas ao reporte de situações que requeiram a 
intervenção das equipas de limpeza;

4. Políticas de limpeza sustentável, que integrem outras ques-
tões ambientais de forma sistémica, nomeadamente no que 
respeita à generalização do pensamento social para a econo-
mia circular, a maior triagem dos resíduos na origem, a gestão 
dos espaços verdes e manutenção das vias de circulação sem 
utilizar produtos tóxicos para o ambiente, a reutilização de 
águas tratadas para rega e lavagem de ruas, privilegiar a utili-
zação de meios mecânicos e viaturas elétricos, entre outros;
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FIGURA 2: RÁCIO DE HABITANTES POR CANTONEIROS DE LIMPEZA URBANA, EM FUNÇÃO 
DA DIMENSÃO POPULACIONAL (FONTE: AVPU, 2019)

5. Comunicação participativa relacionada com a limpeza das 
cidades, com o objetivo de dar a conhecer os objetivos e 
resultados da ação municipal no ambiente urbano, elevar o 
valor dos profissionais de limpeza aos olhos dos cidadãos e 
transmitir mensagens de prevenção da poluição e degrada-
ção do espaço público. São utilizadas técnicas de comuni-
cação tradicionais, mas também modelos mais inovadores 
baseados em abordagens nudge e punch.

AVPU: Le référentiel propreté urbaine de l’AVPU 2019

Em 2019 a Association de Villes pour la Propreté  Urbaine (AVPU) rea-
lizou um inquérito a municípios e comunidades intermunicipais fran-
ceses responsáveis pelas operações de Limpeza Urbana no sentido 
de estabelecer um diagnóstico sobre a atividade. A informação foi 
organizada em seis grandes grupos: organização do serviços, cus-
tos e modelo de gestão, equipamentos utilizados, principais desafios, 
medidas implementadas, sensibilização e medidas de coerção. 

A dimensão da amostra foi de 35 cidades francesas inquiridas, 
com as seguintes características populacionais:

l Mais de 150 000 habitantes: 8 cidades

l Entre 50 000 habitantes a 150 000 habitantes: 13 cidades

l Menos de 50.000 habitantes: 14 cidades

Em termos de resultados obtidos resumem-se da seguinte for-
ma, por grupo de informação:

1. Organização do serviço:

 a. Rácio habitantes por cantoneiro

As respostas ao inquérito permitiram concluir que em média 
existe 1 cantoneiro por cada 1001 habitantes. O gráfico seguinte 
mostra a distribuição deste rácio tendo em conta a dimensão po-
pulacional do município:
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 b. Distribuição do pessoal por função ou posto de trabalho

FIGURA 3: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA 
PROFISSIONAL (FONTE: AVPU, 2019)
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 c. Taxa de feminização

FIGURA 4: TAXA DE FEMINIZAÇÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL 
(FONTE: AVPU, 2019)
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 d. Taxa de absentismo

Em termos médios, a taxa de absentismo no conjunto dos muni-
cípios inquiridos relativa aos trabalhadores dos serviços associa-
dos à Limpeza Urbana é de 14%. 

2. Custos de serviço e modelos de gestão

Através das respostas dos municípios que constituíram a amostra 
do estudo, a AVPU concluiu que os custos associados à ativida-
de de limpeza do espaço público é em média 56€/hab.a.

Quanto aos modelos de gestão, o gráfico seguinte apresenta a 
evolução dos sistemas entre 2017 e 2019.

3. Equipamentos:

 a. Papeleiras

Em termos de número de papeleiras disponíveis na via pública 
por habitante, os resultados do estudo indicam que em média 1 
papeleira serve 135 habitantes, sendo que no universo das res-
postas o valor mínimo verificado foi de 1 papeleira por 32 habitan-
tes e o máximo de 1 papeleira para cada 1 163 habitantes.

mista

através de prestador 
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FIGURA 5: EVOLUÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA LIMPEZA URBANA 
ENTRE 2017 E 2019 (FONTE: AVPU, 2019)
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FIGURA 6: NÚMERO MÉDIO DE VARREDORAS POR CADA 100 000 HABITANTES 
(FONTE: AVPU, 2019)

 c. Veículos de lavagem de ruas

Os resultados sobre os equipamentos dedicados à lavagem de 
ruas (lava-rua), à semelhança das varredoras mecânicas, são 
apresentados em número por cada 100 000 habitantes de acor-
do com a dimensão populacional dos municípios inquiridos.
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 b. Viaturas de varredura

O gráfico seguinte representa a distribuição média do número de 
equipamentos de varredura mecânica, de grande capacidade (> 
4m3) e pequena capacidade (< 4m3), de acordo com a dimensão po-
pulacional dos municípios inquiridos. O indicador que se apresenta é 
medido em número de equipamentos por cada 100 000 habitantes.

FIGURA 7: NÚMERO MÉDIO DE LAVA-RUAS POR CADA 100 000 HABITANTES 
(FONTE: AVPU, 2019)
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 e. Outras viaturas de apoio

No que respeita às viaturas de apoio, seguindo a lógica anterior, 
apresentam-se os resultados no gráfico seguinte.

4. Principais desafios:

Os municípios que constituíram a amostra do estudo levado a 
cabo pela AVPU enunciaram os principais desafios sentidos no 
desenvolvimento da atividade de higiene urbana e classificaram 
esses desafios numa escala de importância / gravidade medida 
de 1 a 10 valores, sendo que 1 representa pouco importante / gra-
ve e 10 muito importante / grave. Os resultados médios estão 
apresentados no gráfico em baixo.

FIGURA 8: NÚMERO MÉDIO DE VIATURAS DE APOIO POR CADA 100 000 HABITANTES 
(FONTE: AVPU, 2019)
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Quando observados os dados individuais dos grupos de municí-
pios, constituídos de acordo com a dimensão populacional (nos 
três níveis definidos), é possível perceber que embora os níveis 
de importância atribuídos a cada “desafio” varie, é consensual 
que os três principais são o abandono de resíduos na via pública, 
os dejetos caninos e os filtros de cigarro.

5. Medidas implementadas:

O estudo estima que em média cada habitante deposite indevi-
damente cerca de 16,7 kg de resíduos na via pública, pelo que 
a afetação média de recursos afetas a estas situações é de 5,8 
FTP9  por cada 100 000 habitantes. Em termos de trabalhos de-
dicados à eliminação e limpeza de graffiti, em 2019 foi registada 
uma alocação média 3,7 FTP/100 000 habitantes.

No sentido de reduzir a ocorrência de dejetos caninos na via pú-
blica, foi reforçada a disponibilidade de dispensadores caninos na 
via pública, existindo em 2019, em média, 1 dispensador por cada 
1 315 habitantes (em 2017 o total de habitantes abrangidos foi de 
1 400). Tendo em consideração que estatisticamente 20,2% das 
famílias tem um animal de estimação, pode concluir-se que cada 
dispensador canino instalado na via pública abrange em média 
um total de 92 famílias com animais.

6. Campanhas de sensibilização:

No que respeita às campanhas de sensibilização e informação 
verificou-se um aumento significativo destas ações promovidas 
pelos municípios inquiridos face aos resultados dos inquéritos 

realizados em 2017. Em 2019, 65% dos municípios promoveram 
ações de sensibilização à população para as matérias de limpeza 
do espaço urbano o que representou uma alocação de recursos 
média de 3,4 FTP.

7. Medidas coercivas:

A aplicação de medidas coercivas referentes a más práticas re-
lacionadas com a limpeza urbana está regulamentada a nível 
municipal em 94% dos inquiridos. No entanto, apenas 50% dos 
municípios dispõe de brigadas dedicadas com poderes para apli-
car coimas aplicáveis a contraordenações em matéria de higiene 
pública.

Keep Britain Tidy: Litter in England – The Local Environmental 
Quality Survey of England 2017/18

A Keep Britain Tidy é uma organização independente sem fins lu-
crativos criada com três objetivos principais: eliminar a deposição 
ilegal de resíduos no meio ambiente, acabar com o desperdício e 
melhorar os lugares públicos.

Desde 2001, esta organização desenvolve um levantamento na-
cional sobre o nível de limpeza do país, o Local Environmental 
Quality Survey of England (LEQSE). Este estudo pretende medir 
a presença de lixo no ambiente local assim como outros indica-
dores de limpeza como a presença de detritos (lama e outros 
resíduos que quando agregados podem entupir as sarjetas), gra-
ffiti e panfletos ou publicidade afixada. Os locais são classificados 
como “aceitáveis” ou “não aceitáveis”, e esta escala permite obter 



34

informação sobre o estado geral da limpeza do país. Adicional-
mente é feito o registo de informação relativa à tipo de utilização 
do solo e a presença ou ausência de determinados resíduos em 
específico. 

A determinação da amostra é feita com base numa estrutura de-
senvolvida pela organização e permite obter uma amostra esta-
tisticamente robusta de toda a Inglaterra. Apesar de representati-
vos, os dados obtidos não podem ser analisados à escala regional 
ou local. 

Entre 2017 e 2018 foram analisados 7 200 locais, classificados se-
gundo o sistema desenvolvido pela Defra10, com um código de 
gradação:

A: Nenhum problema a reportar

B: Predominantemente livre de problemas, com algumas 
situações menores a reportar

C: Problemas generalizados com algumas situações de acu-
mulação a reportar

D: Fortemente afetado pelo problema

Em termos de resultados, constata-se que o problema da sujidade 
tem vindo a agravar-se desde o último estudo levado a cabo entre 
2014 e 2015. Na avaliação mais recente, 14% dos locais analisados 
não conseguem atingir um nível aceitável de limpeza. 

resíduos de tabaco

embalagens de doces

embal. de bebidas não alcoól

embalagens de fast food

embal. de bebidas alcoól

embalagens gerais
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FIGURA 10: PRINCIPAIS RESÍDUOS ENCONTRADOS NO CHÃO DOS LOCAIS 
QUE CONSTITUEM A AMOSTRA (FONTE: KEEP BRITAIN TIDY, 2018)

As diferentes utilizações do solo apresentam também diferentes pa-
drões de limpeza. Áreas de grande movimentação, como por exem-
plo, as principais zonas comerciais e de retalho são as que apresen-
tam melhor performance de limpeza. Da mesma forma, a tipologia 
de resíduos mais encontrada também varia de acordo com o tipo de 
local: 15% dos espaços recreativos apresentavam uma taxa de deje-
tos caninos acima da média verificada para os restantes locais; e 51% 
dos outros locais comerciais e de retalho mostraram uma presença 
elevada de resíduos de embalagens de fast-food. 

No que respeita aos principais resíduos encontrados no chão da 
grande maioria dos locais analisados, os resultados foram os se-
guintes:
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O gráfico seguinte representa a taxa de locais, de acordo com a 
tipologia de utilização do solo, que não cumpre os requisitos de 
limpeza aceitável.

habitação elevada densidade

habitação média densidade

vias de circulação rurais

indústria

outras vias rápidas

habitação baixa densidade

vias de circulação principais
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espaços recreativos
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FIGURA 11: LOCAIS QUE NÃO CUMPREM OS REQUISITOS DE LIMPEZA ACEITÁVEL, 
POR TIPOLOGIA DE UTILIZAÇÃO DO SOLO (FONTE: KEEP BRITAIN TIDY, 2018)

ASWP: Relevância e Impacte do Sector dos Resíduos 
em Portugal na Perspetiva de uma Economia Circular

Em 2018 a Associação Smart Waste Portugal desenvolveu um estu-
do sobre a importância do sector dos resíduos em Portugal no con-
texto de uma economia circular e o seu papel no desenvolvimento 
socioeconómico e ambiental do país. 

O estudo faz uma caracterização exaustiva do sector dos resíduos 
em Portugal, enquadrando-o sob o ponto de vista da sua impor-
tância na economia nacional, através da qual estabelece uma visão 
estratégica de médio e longo prazo para a evolução do sector num 
cenário de transição progressiva para uma economia verde.

Embora o tema deste estudo não esteja diretamente relacionado com 
o sector da limpeza urbana, importa analisá-lo pela sua natureza sec-
torial e pelo foco no contributo económico e social. Neste sentido, o 
estudo integra indicadores económicos relevantes, como o número de 
empresas associadas ao sector, emprego gerado, volume de faturação 
ou volume de investimento resultante da atividade. Nesta análise é real-
çada a relevância sectorial dos serviços municipais na medida em que 
a gestão de resíduos urbanos em baixa é uma responsabilidade das 
autarquias locais e está essencialmente assegurada por serviços mu-
nicipalizados, existindo por isso um baixo grau de empresarialização. 

Esta situação transporta uma dificuldade acrescida na obtenção 
de informação estatística desagregada uma vez que, por um lado a 
base de dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) não inclui 
as atividades desenvolvidas no seio das câmaras municipais, e por 
outro, a informação contabilística e de gestão dos próprios municí-
pios nem sempre permite uma análise individualizada das diferentes 
atividades desenvolvidas por estas entidades. 
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A título de exemplo, segundo o estudo, os dados fornecidos pelos 
municípios à Entidade Reguladora de Sistemas de Águas e Resíduos 
(ERSAR) têm problemas de consistência relacionados com a dificul-
dade que existe em apurar de forma rigorosa o valor acrescentado 
da atividade dos municípios, uma vez que a estrutura contabilística 
destas entidades não considera de forma individualizada os gastos 
e os rendimentos que decorrem dos diferentes serviços que estão 
sob a sua alçada.

Este é um contributo muito importante para o desenvolvimento do 
presente estudo e que deve ser tido em consideração, uma vez que 
os modelos de gestão das atividades de Limpeza Urbana são idên-
ticos aos da gestão de resíduos urbanos, pelo que a tipologia de 
informação disponível terá o mesmo grau de desagregação.

2.2. DOCUMENTOS 
  ESTRATÉGICOS

The Scottish Government: Towards a litter-free Scotland - A 
strategic approach to higher quality local environments

Em junho de 2014 o Governo escocês desenvolveu a primeira es-
tratégia nacional para a Limpeza Urbana com o objetivo de criar 
ambientes urbanos com maior qualidade, com foco nos maiores be-
nefícios daí decorrentes para a sociedade, a economia e o ambiente.

A ação para reduzir 
a quantidade de lixo 
abandonado no espaço 
urbano, para influenciar 
comportamentos e, em 
última análise, para 
executar a estratégia 
preconizada depende 
de vários parceiros
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A estratégia foi desenvolvida com um horizonte de cinco anos 
e baseia-se na premissa da responsabilização individual dos ci-
dadãos, que em última análise são os produtores originais dos 
resíduos, e fá-lo por meio de transmissão de informações-chave, 
disponibilização das infraestruturas adequadas e aplicação de 
sistemas de coerção. Este documento vem complementar ou-
tras ações que visam igualmente melhorar a qualidade ambien-
tal, nomeadamente a estratégia para o lixo marinho (marine litter 
strategy11) que foi desenvolvida em simultâneo, uma vez que uma 
parte significativa do lixo marinho tem origem em terra e acaba 
nos mares através dos lagos e rios. Outros documentos que po-
dem ser relacionados são o Plano Escocês para o Desperdício 
Zero (Scotland’s Zero Waste Plan12, 2010 ) e o programa escocês 
para a proteção dos recursos (Safeguarding Scotland’s resour-
ces13-2013).

A ação para reduzir a quantidade de lixo abandonado no espaço 
urbano, para influenciar comportamentos e, em última análise, para 
executar a estratégia preconizada depende de vários parceiros, mui-
tos dos quais são especialistas nas temáticas da gestão de recursos 
e da qualidade do ambiente urbano. A forma como os parceiros se 
envolvem na estratégia, em certos casos, é muito abrangente. 

Por exemplo, as autoridades locais têm uma influência ampla tendo 
em conta as suas responsabilidades de gestão do território e limpeza 
do espaço público, desenvolvimento do turismo local e da econo-
mia, garantir a segurança comunitária, e execução de matérias rela-
cionadas com licenciamento, educação e fiscalização. Por outro lado, 
outros parceiros do sector privado focam os seus esforços em áreas 
específicas como o desenvolvimento do papel do design sustentável 
nos produtos que colocam no mercado e nos serviços que prestam. 

Os principais atores na execução desta estratégia são o governo da 
Escócia, as autoridades locais, o sector do comércio, a indústria da 
gestão de recursos, organizações representativas do sector terciá-
rio, representantes locais da comunidade e os serviços judiciais.

Em termos de medidas de intervenção, tal como referido anterior-
mente, foram organizadas em três grupos principais que são agora 
abordados de forma mais detalhada.

1. Informação – melhores fontes, consistência e natureza das 
mensagens

Melhor informação e comprometimento ajudam a desenvolver uma 
maior compreensão comunitária sobre comportamentos aceitáveis 
e aqueles que não são tão aceitáveis. Isto é fundamental para moti-
var as pessoas a terem atitudes mais corretas sobre a utilização do 
espaço público e na gestão dos seus resíduos. 

Intervenção 1. Comunicação: o objetivo é comunicar de forma efeti-
va e acessível sobre a necessidade de prevenir o lixo ou depositar in-
devidamente outros resíduos no espaço público, promovendo men-
sagens consistentes que permitam aumentar o comprometimento 
do público e alterar os seus comportamentos. 

A estratégia prevê:

+ elaboração de campanhas nacionais para a alteração de 
comportamentos;
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+ distribuição pelos parceiros de um kit de ferramentas de co-
municação;

+ desenvolvimento de abordagens de comunicação inovado-
ras e criativas, como por exemplo através da arte mostran-
do o verdadeiro impacte do lixo e outros resíduos, tanto nas 
pessoas como na natureza;

+ continuação e reforço de programas já implementados que 
promovem a reutilização e reparação de produtos (Revolve) e 
a reciclagem dos resíduos urbanos (Recycle for Scotland).

Intervenção 2. Educação: As crianças e os adolescentes devem ter 
a oportunidade de compreender a importância de um ambiente 
limpo e os benefícios da gestão eficiente dos recursos. Estão incluí-
dos trabalhos conjuntos com a comunidade escolar para o desen-
volvimento de iniciativas e recursos educativos que encorajem os 
comportamentos cívicos relativamente aos resíduos e à utilização 
do espaço público.

Intervenção 3. Ação na comunidade local: comunidades locais 
mais fortes assumem maior responsabilidade pela qualidade do 
ambiente local que gerem. As ações comunitárias podem incluir 
campanhas de limpeza de espaço públicos, limitação de acesso a 
locais onde tipicamente são depositados indevidamente resíduos, e 
outras com elevada importância na potenciação da consciencializa-
ção e elevação da qualidade do ambiente local. O Governo pretende 
discutir oportunidades de intervenção com os seus parceiros, espe-
cialmente os do sector terciário.  

2. Infraestruturas – instalações e serviços que promovem a re-
dução de resíduos na via pública e o aumento da reciclagem

O comportamento pode ser influenciado pelas especificações dos 
contentores de resíduos, pela sua localização e disponibilidade, mas 
também pelo design dos produtos e embalagens que são coloca-
dos no mercado e melhores orientações quanto à sua gestão.

Intervenção 4. Oportunidade para a reciclagem: os resíduos po-
dem ser transformados em recursos para os territórios. A implemen-
tação desta estratégia pretende facilitar a reciclagem de resíduos 
nos espaços públicos, sendo que o Governo estabelece parcerias no 
sentido de encontrar soluções que aumentem a quantidade, a qua-
lidade e o alcance aos materiais valorizáveis. Neste sentido, as ações 
passam por apostar na inovação da reciclagem de mais materiais 
(por exemplo, as pastilhas elásticas), e atualizar o Guia para eventos 
sustentáveis que serve de apoio aos organizadores de eventos no 
sentido de garantir maior sustentabilidade durante a sua realização, 
como por exemplo disponibilizar infraestruturas ou equipamentos 
que promovam a reciclagem entre os seus participantes.

Intervenção 5. Design de produtos: as embalagens têm um papel 
fundamental na proteção dos produtos. Nesse sentido é possível 
melhorar o design dos produtos e das suas embalagens no sentido 
de reduzir a produção de resíduos e ajudar a população a assumir a 
sua responsabilidade individual pelos seus resíduos. 
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Neste contexto, a estratégia intervém no desenvolvimento de ações 
que:

+ incentivam o sector comercial no sentido do redesenho dos 
seus produtos e embalagens colocados no mercado;

+ incentivam esquemas de fidelização de clientes através de 
ações que recompensem as pessoas pela participação na 
gestão sustentável de recursos;

+ incentivam a utilização de embalagens produzidas a partir 
de fontes sustentáveis e que podem ser reutilizadas ou reci-
cladas.

Intervenção 6. Design de serviços: estabelecimento de procedi-
mentos, formação dos colaboradores e envolvimento dos clientes 
podem ser fatores de incentivo à responsabilidade individual no que 
respeita à gestão dos resíduos produzidos. 

O Governo trabalha em conjunto com o sector comercial, as autori-
dades locais e outras entidades no sentido de:

+ encorajar serviços e processos que minimizem a produção 
de resíduos, como por exemplo, a recolha de produtos anti-
gos para reparar, reutilizar e/ou reciclar;

+ melhorar a formação e comunicação dos colaboradores e, 
ao mesmo tempo, facilitar o reporte de situações de más 
práticas de deposição de resíduos na via pública e abando-
no de materiais;

+ encorajar mais a reutilização e reparação de produtos, assim 
como modelos de negócio que ajudem a reduzir a produ-
ção de resíduos e a sua deposição incorreta, tais como o 
leasing de produtos e serviços;

+ encorajar uma maior colaboração entre as entidades co-
merciais e os organismos responsáveis pela recolha dos 
seus resíduos no sentido de garantir que os seus contento-
res não estão a contribuir para a dispersão de resíduos na 
via pública.

Intervenção 7. Revisão de orientações: O Governo escocês disponi-
biliza informação formal de orientação às organizações no que res-
peita às suas funções e responsabilidades em relação à deposição 
indevida, abandono e dispersão de resíduos na via pública e a qua-
lidade do ambiente urbano. 

O documento prevê a revisão do Code of practice on litter and re-
fuse14 (Guia prático para a gestão de lixo no espaço público) e o 
desenvolvimento conjunto, entre o Governo e os seus parceiros, de 
abordagens eficientes para a persecução dos objetivos da estraté-
gia através de:

+ clarificação das responsabilidades das diferentes organiza-
ções;

+ apoio a padrões de limpeza mais elevados, incluindo o com-
bate contra o lixo disperso, preso nos ramos das árvores e 
arbustos, nos cursos de água e no espaço público, privado, 
urbano e rural;



40

+ apoio de abordagens proativas na identificação de lixo dis-
perso na via pública, como por exemplo, a dispersão aci-
dental causada pela ação do vento aquando da recolha de 
resíduos urbanos;

+ identificação de cenários que requerem intervenções espe-
cíficas, como por exemplo eventos/festivais ou situações pre-
vistas de fenómenos climáticos extremos;

+ apresentação das melhores práticas em prevenção e gestão 
de lixo e outros resíduos abandonados na via pública, incluin-
do o desenvolvimento de planos de ação.

Intervenção 8. Financiamento e apoio futuros: O Governo escocês 
propõem-se a financiar e apoiar projetos que visem a diminuição de 
lixo e outros resíduos presentes espaço público, através de mecanis-
mos de informação, infraestruturação e coerção. 

O Governo compromete-se a (1) financiar projetos piloto que per-
mitam testar e avaliar ações com potencial de aplicação mais am-
pla, (2) explorar formas de mais eficazes de compras públicas, que 
contribuam para a redução de custos às organizações parceiras; e 
(3) orientar as organizações parceiras para outras fontes de finan-
ciamento.

Intervenção 9. Investigação e monitorização: A recolha e a análi-
se efetivas de informação ajudam a uma maior compreensão das 
ações implementadas com melhores resultados e à priorização e 
desenvolvimento de intervenções-alvo adequadas. 

A estratégia pretende manter o desenvolvimento de abordagens 
baseadas em evidências no que respeita à problemática de certos 
materiais, incluindo questões como “onde é que ocorre o problema”, 
“porquê” e “de que forma pode ser prevenido”. Prevê, ainda, o de-
senvolvimento de uma abordagem de análise que permita quantifi-
car a dimensão dos problemas e os impactes das medidas tomadas 
para os mitigar.

Desta forma será possível definir com maior precisão os resultados 
esperados e sua monitorização e, ao mesmo tempo, estabelecer li-
nhas de base e indicadores de desempenho da estratégia e de pro-
jetos de intervenção específicos.

Intervenção 10. Abandono deliberado de resíduos: Existem já di-
versos mecanismos de desincentivo ao abandono deliberado de re-
síduos no espaço público, incluindo coimas e outras sanções. Real-
ça-se a importância do projeto “FlyMapper” que é um sistema de 
reporte online e que pretende aumentar e melhorar a compreensão 
sobre a natureza, a dimensão e a distribuição geográfica da situação 
de dispersão e abandono de resíduos no espaço público e privado. 

3. Fiscalização e aplicação de sanções – reforço do efeito 
dissuasor da aplicação da lei

Para alguns, realizar que existem multas para o abandono delibe-
rado de resíduos na via pública, e o risco de serem apanhados, são 
fatores suficientes para desmotivar a má prática. Neste sentido, a 
aplicação de legislação efetiva, coerção e comunicação relacionada, 
é fundamental para reforçar o efeito dissuasor.
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Intervenção 11. Reforçar o sistema de coerção: Os resultados da 
consulta pública da estratégia demonstrou uma grande aceitação 
pública para nova legislação nas matérias relacionadas. O Governo 
pretende encorajar as organizações com poderes para aplicação das 
penalidades que o façam sempre que necessário. Adicionalmente a 
estratégia prevê a possibilidade de atribuir competências de fisca-
lização e sanção a outros órgãos públicos caso lhes seja vantajosa 
essa responsabilidade.

Intervenção 12. Formação da equipa dos sistemas de coerção: no 
sentido de reforçar a sua confiança e proficiência na compreensão 
sobre a legislação aplicável e a correta aplicação de procedimentos. 
Na estratégia está prevista a elaboração de um guia do empregador 
sobre os conteúdos e os requisitos a incluir nos planos de formação 
dos seus empregados. O guia aborda questões sobre procedimen-
tos e materiais de suporte, como e quando atuar coercivamente 
sobre determinadas situações, e a melhor forma de comunicar as 
ações coercivas. 

Paralelamente, o Governo trabalha conjuntamente com as autar-
quias locais e outros órgãos estatutários para rever as abordagens 
atuais e desenvolver projetos de parceria com o objetivo de ajudar 
a uma melhor compreensão do impacte das práticas de coação, in-
cluindo o seu efeito dissuasor. 

Desta forma é possível constituir modelos informados de fiscaliza-
ção e orientação na persecução dos objetivos fundamentais da es-
tratégia.

HM Government: Litter Strategy for England

O Governo Inglês publicou em 2017 a Estratégia Nacional para a 
Limpeza Urbana com a ambição de garantir um ambiente natural 
de melhor qualidade para as gerações futuras. A definição da Estra-
tégia vem reforçar a urgência da tomada de ação em matérias de 
limpeza do espaço público e de alteração de comportamentos da 
população.

Alguns indicadores importantes foram considerados para o desen-
volvimento dos objetivos estratégicos:

+ os custos com a Limpeza Urbana entre 2015/2016, para os 
governos locais, foram de 778 M£15, sendo que uma parte 
significativa deste valor foi gasto em atividades de limpeza 
evitáveis pelo que esse dinheiro teria estado disponível para 
financiar outros serviços públicos de importância vital;

+ o inquérito nacional sobre criminalidade concluiu que 28% a 
30% da população identifica a sujidade dos espaços públi-
cos como um problema importante na sua área de residên-
cia;

+ 81% das pessoas estão zangadas e frustradas com a quanti-
dade de lixo e outros resíduos que estão dispersos e aban-
donados nos espaços públicos em todo o país;

+ em 2016 foram recolhidos pela Great British Beach Clean 
802 objetos considerados lixo por cada 100 metros de praia 
em Inglaterra;
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FIGURA 12: RELAÇÃO ENTRE A LIMPEZA DOS ESPAÇOS E A PERCEÇÃO DA POPULAÇÃO 
(FONTE: HM GOVERNMENT, 2017)

A estratégia foi desenhada com base em três pilares principais de 
atuação, nomeadamente a aplicação das melhores práticas em edu-
cação, fiscalização e sanção, e infraestruturação do sistema, no sen-
tido de diminuir consideravelmente a sujidade e as más práticas de 
utilização do espaço público. Em resumo, as principais ações pro-
postas no documento passam por:

1. Transmitir uma mensagem clara e consistente de 
desincentivo à deposição indevida de lixo e outros 
resíduos na via pública, através de:

+ desenvolver, encontrar financiamento, e implementar uma 
campanha nacional contra a presença de lixo e resíduos na 
via pública;

+ desenvolver uma cultura anti-lixo com o intuito de educar e 
consciencializar os cidadãos mais novos para a problemáti-
ca do abandono e dispersão de resíduos no espaço urbano;

+ inspirar e comprometer as comunidades locais, e capaci-
tá-las para que tomem ação incluindo a introdução de um 
novo “fundo de inovação para a limpeza urbana” para apoiar 
a criação, implementação e avaliação de projetos-piloto de 
investigação, de pequena escala, que possam ser replicados 
de forma mais abrangente;

+ criar um business case convincente para empresas de todas 
as naturezas investirem em atividades contra o lixo e a de-
posição ilegal de resíduos nos espaços públicos;
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+ em 2016 a RSPCA (Royal society for the prevention of cruelty to 
animals) recebeu mais de 5 000 chamadas a reportar acidentes 
com animais associados a resíduos abandonados nas ruas.

No sentido de criar alterações de comportamento na população, 
e assim diminuir a longo prazo a quantidade de resíduos que são 
atirados e abandonados no espaço público, é importante reduzir 
o nível lixo visível e alterar a perceção sobre o estado de limpeza 
do ambiente envolvente uma vez que a população sente-se menos 
impelida a deitar lixo para o chão num ambiente limpo. Portanto, a 
estrutura interna do processo estratégico tem o foco na limpeza do 
espaço público, mas também na alteração de comportamentos, na 
medida em que todos estão ligados e se influenciam mutuamente:
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+ explorar medidas voluntárias e regulatórias que visem au-
mentar a reciclagem e reduzir os resíduos abandonados e 
dispersos nas ruas;

+ trabalhar com parceiros no desenvolvimento de técnicas de 
“nudge” para combater a deposição indevida de lixo e ou-
tros resíduos na via pública.

2. Melhorar os mecanismos de fiscalização e de aplicação 
de sanções aos transgressores, através de:

+ cumprir no manifesto do Governo o compromisso de avaliar 
e rever em alta as regras de aplicação de penalidades pelo 
abandono de resíduos na via pública e crimes relacionados 
com a má utilização do espaço público;

+ introduzir novos regulamentos que ajudem a combater os 
resíduos que são atirados para a via pública a partir dos veí-
culos que nela circulam;

+ disponibilizar informação e orientação melhorada às autori-
dades locais sobre os seus poderes fiscalizadores e de apli-
cação de sanções e a melhor forma de os pôr em prática 
proporcionalmente e adequadamente;

+ aumentar a consciencialização das autoridades locais e ou-
tros órgãos de regulação sobre a variedade de sanções dis-
poníveis para combater os despejos ilegais de resíduos e 
outros crimes relacionados.

3. Limpar o país, incluindo:

+ apoiar campanhas e projetos de limpeza, locais e nacionais

+ trabalhar conjuntamente com a empresa que faz a gestão 
das autoestradas nacionais (Highways England) para a im-
plementação de medidas que visem a melhoria duradoura 
da limpeza de 25 locais problemáticos na rede estratégica 
de estradas e através da atualização do guia prático para a 
gestão de lixo no espaço público (Code of practice on litter 
and refuse16 )  para uma maior clarificação dos níveis de lim-
peza expectáveis para a rede viária;

+ produção de novas orientações para as autoridades locais 
sobre as infraestruturas urbanas, isto é, em termos de de-
sign, número e localização de papeleiras e outro mobiliário 
urbano, que ajudem a controlar o lixo disperso na via públi-
ca;

+ trabalhar em conjunto com indústrias relevantes no sentido 
de combater determinados tipos de resíduos que são pro-
blemáticos, como por exemplo, as embalagens de fast-food, 
filtros de cigarro e outro tabaco, e pastilhas elásticas;

+ explorar novas ideias sobre a forma como as embalagens 
e o seu design podem influenciar a limpeza das ruas, pela 
diminuição do lixo disperso.
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Portanto, uma boa rede de infraestruturas e expectativas sociais cla-
ras, apoiadas por um sistema de fiscalização e sanção proporcional 
e efetivo, ajudarão a reforçar a pressão social para que todos atuem 
da forma correta. A Estratégia incentiva a inovação e o desenvolvi-
mento contínuo de soluções mais eficazes, e a implementação dis-
seminada daquelas que funcionam comprovadamente.

No sentido de compreender a evolução e eficiências das ações que 
serão implementadas, a primeira abordagem passa por diagnosti-
car e traçar uma linha de base, que permitirá medir o progresso da 
Estratégia. Para além disso, o quadro geral permite identificar prio-
ridades de intervenção ou ação adicional e o nível de investimentos 
futuros.

No processo de recolha de informação, o grupo de trabalho da estra-
tégia concluiu que não existia informação consistente que pudesse 
ajudar a medir com rigor o seu progresso decorrente da implemen-
tação das medidas previstas. Por outro lado, a informação necessá-
ria deverá ser tal que ajude a compreender melhor o fenómeno da 
deposição ilegal de resíduos no espaço urbano e a sua dispersão, 
especialmente no que respeita à dimensão e frequência. Neste sen-
tido, conseguir medir de forma robusta a sujidade das ruas devido à 
presença de lixo e outros resíduos abandonados constitui um desa-
fio considerável. Por exemplo, considerando:

+ o peso dos resíduos recolhidos da via pública, não é possí-
vel perceber se diz respeito a um baixo número de objetos 
pesados ou a muitos objetos leves;

+ o número de objetos recolhidos da via pública não reflete 
necessariamente o impacte visual provocado uma vez que 

poucos resíduos de grande dimensão podem dar uma per-
ceção de que o local está mais sujo do que um elevado nú-
mero de resíduos mais pequenos e mais dispersos;

+ saber apenas se existem ou não existe lixo no chão não diz 
nada sobre a quantidade presente e há quanto tempo está 
presente.

Este último ponto levanta uma nova questão sobre a dificuldade em 
encontrar uma modelo de medida que depende de outros fatores 
como a frequência de limpeza e, por conseguinte, quanto tempo os 
resíduos ficam a acumular no chão. Quer isto dizer que, uma zona 
pode ser problemática em termos de sujidade, mas se for limpa com 
frequência a perceção da população será mais positiva face a uma 
zona onde existe menos lixo no chão, mas permanecem mais tempo 
porque a limpeza é realizada com menor periodicidade. 

Outros fatores relevantes que importa referir são:

+ a densidade populacional dificulta o apuramento do nível 
de sujidade no contexto nacional, uma vez que é uma ques-
tão extremamente local – é inevitável que exista mais lixo no 
chão em zonas com elevada densidade, no entanto a ativi-
dade de limpeza é mais dificultada em zonas remotas e com 
menos população e, portanto, os resíduos permanecem no 
espaço público por mais tempo;

+ o tipo de resíduos determinará a maior ou menor dificul-
dade da limpeza independentemente de a frequência ser 
elevada, por exemplo, as pastilhas elásticas são mais difíceis 
de remover pelo que tem maior tendência para acumular.
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Apesar de serem questões relevantes são solucionáveis e sobre as 
quais já existe informação de base que contextualizam a Estratégia. 
No que respeita à perceção e comportamento da sociedade, por 
exemplo, uma pesquisa belga concluiu que as pessoas têm maior 
tendência para deitar lixo para o chão em “lugares anónimos, pelos 
quais ninguém se sente realmente responsável”, nomeadamente pa-
ragens de autocarro ou comboio, estações de serviço nas autoestra-
das e estradas de acesso, e nas zonas circundantes das instalações 
de tratamento de resíduos. Estudos e inquéritos britânicos mostram 
que a população tem diferentes sensibilidades perante diferentes 
tipos de resíduos, por exemplo, consideram que é menos proble-
mático existirem resíduos de fast-food no chão face a resíduos de 
embalagem de doces e snacks ou bebidas não alcoólicas, ainda que 
tenham a noção de que os primeiros são mais frequentes.

Existem, atualmente, mecanismos de recolha de informação sim-
ples e de baixo custo, com base em abordagens de ciências so-
ciais, tais como a utilização de aplicações móveis através das quais 
a população pode reportar situações de sujidade na via pública, que 
necessitam de intervenção. Os dados recolhidos através deste tipo 
de ferramentas são importantes já que tendo sido reportados por 
pessoas claramente interessadas e que querem solucionar o pro-
blema, é possível identificar as principais questões que importam à 
população e ter uma noção da dimensão do problema em si. Outras 
ferramentas podem passar pela realização de inquéritos voluntários 
e ações voluntárias de limpeza de espaços públicos.

Contudo, as abordagens assentes em ciências sociais têm limita-
ções, nomeadamente não permitir analisar e monitorizar os locais 
que não são reportados, quer por se encontrarem limpos quer por-
que simplesmente não são registados. Por esta razão, a metodolo-
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perante diferentes 
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gia de apuramento dos níveis de limpeza do país, e a definição de 
um cenário base, deverá considerar abordagens complementares 
de diagnóstico através de metodologias robustas de inquérito.

2.3. DOCUMENTOS 
  ORIENTADORES

The Scottish Government: Code of Practice on Litter and Refuse

Publicado pela primeira vez em 1991, o Guia prático para a gestão 
de lixo no espaço público (Code of practice on litter and refuse) 
abrangia inicialmente os território da Escócia, Inglaterra e País 
de Gales. Em 1999 a versão foi revista, sendo que em 2006 uma 
nova versão passou a aplicar-se exclusivamente à Escócia. A últi-
ma versão data de 2018.

As orientações estabelecidas no documento são dirigidas aos di-
versos órgãos legalmente responsáveis pela gestão do território 
público e vias de circulação relevantes, como por exemplo as au-
toridades locais, e organismos públicos de gestão de transportes 
públicos, gestão de portos e gestão de autoestradas.

Este documento foi desenvolvido com o intuito de fornecer orien-
tação prática sobre o cumprimento dos deveres previstos na Sec-
ção 89 da Lei da proteção ambiental (Environmental protection 
act) de 1990, e que são, na medida do possível:

+ manter o território livre de lixo e outros resíduos dispersos 
no chão;

+ manter as vias de circulação limpas;

Para uma melhor compreensão do âmbito deste documento, e não 
existindo uma tradução literal neste contexto para as palavras litter 
e refuse, as respetivas definições são:

+ litter: “presença de resíduos no local errado” onde um ou 
vários objetos foram atirados casualmente para o chão, 
abandonados ou depositados indevidamente no espaço 
público por qualquer pessoa, e aí são deixados. Podem ain-
da ser consideradas situações em que resíduos depositados 
devidamente nos equipamentos existentes para o efeito 
são atirados para o chão, por exemplo, pela ação do vento. 
Comumente designados de lixo, alguns materiais incluídos 
neste grupo são: embalagens de alimentos, embalagens de 
bebidas, pastilhas elásticas, filtros de cigarros, restos de ali-
mentos, sacos de plástico ou de papel.

+ refuse: resíduos de maiores dimensões, face aos anterio-
res, com origem doméstica ou comercial, depositados ile-
galmente no ambiente. Inclui-se, ainda, dejetos de animais, 
animais mortos e peças de carros. 
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Embora não façam parte dos grupos anteriores, estão ainda dentro 
do âmbito outros resíduos decorrentes da limpeza de ruas, denomi-
nados detritos, nomeadamente poeiras, lama, terras, pedras, gravi-
lha, vegetação putrefeita e fragmentos de galhos, vidro, plástico e 
outros materiais fragmentados de pequenas dimensões. Incluem-
-se, ainda, folhas e flores desde que tenham perdido substancial-
mente a sua estrutura.

Para a definição das melhores estratégias no sentido do cumprimen-
to dos deveres estabelecidos na lei da proteção do ambiente, surge a 
necessidade de definir um nível de limpeza standard a partir do qual 
é possível determinar o estado de limpeza de um determinado local. 
O nível A é, assim, o grau de base e representa num caso (1) local livre 
de lixo e outros resíduos dispersos no chão e no outro (2) local limpo. 

Em termos gerais, o documento sugere o zonamento do território 
estabelecendo áreas distintas em função da afluência de pessoas 
e do número de potenciais fontes geradoras de lixo. Este processo 
permite também compreender melhor o fenómeno e a origem do 
lixo e dos resíduos, e desta forma ajuda os órgãos responsáveis a 
definir as estratégias de prevenção mais adequadas. 

Em anexo ao Guia são apresentadas de forma mais detalhada as 
seis tipologias de zonas que devem servir de base para a classifica-
ção do território de uma autoridade local, e são elas:

+ áreas extremamente movimentadas

+ áreas de elevado movimento

+ áreas de movimento moderado

+ áreas de baixo movimento

+ áreas de movimento muito baixo ou nulo

+ Estradas com limite de velocidade acima de 60 km/h.

Em termos práticos, o Guia aborda os “deveres 1 e 2”, conforme an-
teriormente referidos, de forma individualizada, isto é, para cada um 
deles estão definidas diferentes escalas de limpeza, ações estratégi-
cas e tempos de resposta mais indicados. 

Na tabela seguinte estão descritos os níveis de limpeza definidos 
para cada “dever”.

NÍVEL 1: ESPAÇO LIVRE DE LIXO E 
OUTROS RESÍDUOS 2: VIAS LIMPAS DE DETRITOS

A Total ausência Total ausência

B Baixa presença Ligeira presença, na estrada e 
nas sarjetas

C com pequenas acumulações Presença significativa, na estra-
da e nas sarjetas

D com distribuição e acumulação 
consistentes

A superfície da estrada está 
obscurecida ou apresenta risco 
elevado de perigo causado pela 

presença de detritos

E com acumulações significativas -

F

resíduos relacionados com con-
sumo de drogas, vidro partido, 
cadáveres de animais, peças de 

carros, resíduos químicos

-

TABELA 3: NÍVEIS DE LIMPEZA DOS ESPAÇOS E VIAS DE CIRCULAÇÃO
(FONTE: THE SCOTISH GOVERNMENT, 2018)
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No que respeita às ações estratégicas, e especificamente para o 
combate à presença de lixo e outros resíduos no espaço público, 
o Guia destaca a importância da prevenção no cumprimento dos 
objetivos estabelecidos, na medida em que quando a população 
tem a atitude correta relativamente aos resíduos que produz, 
existe uma consequente diminuição significativa das ocorrências 
de lixo nas ruas e, portanto, na necessidade de intervir por parte 
das autoridades responsáveis. 

Neste sentido, verifica-se uma diminuição dos custos da ativida-
de de limpeza que podem ser encaminhados para outras ativida-
des de natureza mais proativa. 

As medidas podem passar pelo reforço dos mecanismos de mo-
nitorização que permitem identificar com maior eficiência as ne-
cessidades específicas de cada zona e compreender os termos 
em que ocorrem os principais fenómenos de deposições indevi-
das de resíduos no espaço público. 

Outras ações sugeridas no documento estão relacionadas com 
melhorar a comunicação com a população, melhorar as infraes-
truturas dedicadas, otimizar os serviços de limpeza e recolha de 
resíduos urbanos, aumentar o envolvimento dos parceiros e da 
comunidade, e reforçar a fiscalização e aplicação de sanções, en-
tre outras.

Neste sentido, os tempos de resposta são estruturados em qua-
tro grupos de acordo com o investimento que as autoridades res-
ponsáveis aplicam em medidas de prevenção, considerando ain-
da os níveis de limpeza (tabela 3) e a tipologia da zona (de 1 a 6). 

Um sistema de 
limpeza consistente 
inclui mecanismos 
de monitorização 
que permitem 
identificar situações 
que necessitam de 
intervenção célere, 
mas também avaliar 
a eficiência das ações 
implementadas
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Este modelo pretende reforçar a influência que medidas preven-
tivas eficazes têm na limpeza do espaço público, que se mantém 
em bom estado por mais tempo reduzindo desta forma a neces-
sidade de intervenção rápida. 

Os tempos de resposta base (Grupo 1) estão definidos para or-
ganismos que alocam menos de 10% do seu orçamento anual em 
atividades de prevenção de lixo e outros resíduos no espaço pú-
blico. Os tempos de resposta vão aumentando em proporção nos 
restantes grupos tendo em conta os gastos com a prevenção, de-
finidos entre 11% e 20% (Grupo 2), 21% e 30% (Grupo 3) e superior 
a 30% (Grupo 4). 

As ações estratégicas definidas para a garantia de vias de circu-
lação limpas de detritos assentam no planeamento de atividades 
de varredura e manutenção regulares, de forma a prevenir que 
pequenos problemas cresçam para situações difíceis de resolver 
e, em última análise, mais onerosas. 

Um sistema de limpeza consistente inclui mecanismos de mo-
nitorização que permitem identificar situações que necessitam 
de intervenção célere, mas também avaliar a eficiência das ações 
implementadas. 

Os principais objetivos da monitorização passam por:

+ determinar a frequência de intervenção adequada para 
cada área;

+ identificar as melhores medidas a implementar de acordo 
com os padrões de limpeza das diferentes áreas no territó-
rio;

+ traçar um quadro geral do nível de limpeza do seu território 
e identificar pontos críticos, facilitando o planeamento das 
ações de intervenção.
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3.
No presente capítulo apresentam-se as diretrizes nacionais e eu-
ropeias para a limpeza e conservação do espaço público consa-
gradas nos documentos legais que regulam as atividades e as 
responsabilidades das autoridades locais no âmbito da gestão do 
espaço urbano, incluindo a gestão dos resíduos urbanos.

3.1. CONTEXTO EUROPEU
A atividade de Limpeza Urbana não está regulada de per si no 
contexto da União Europeia, não existindo, portanto, contexto 
orientador para o desenvolvimento individual deste sector. Con-
tudo, está estabelecida uma relação intrínseca com a gestão dos 
resíduos urbanos tanto pela natureza das atividades e o impacte 
destas na sociedade, no ambiente e na economia.

A Diretiva 20018/851/CE do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 30 de maio de 2018 (doravante denominada DQR 2018), 
transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 102-
D/2020, de 10 de dezembro, tem como principais objetivos me-
lhorar a gestão de resíduos na União Europeia, contribuindo para 
a proteção, preservação e melhoria da qualidade do ambiente no 
território dos Estados-Membros, para a prevenção da poluição 
dos oceanos e melhoria da qualidade dos alimentos provenientes 
dos meios aquáticos, e para uma utilização mais sustentável e 
racional dos recursos naturais do território europeu.

A gestão de resíduos urbanos tem, assim, um papel fundamental 
na desejada transição para um modelo de economia circular, na 
medida em que a sua utilização enquanto recurso e não como 
um desperdício contribuirá para uma diminuição da utilização de 
matérias-primas, muitas vezes escassas, mas também reduzindo 
a dependência da União Europeia da sua importação. 

ENQUADRAMENTO 
LEGAL E ESTRATÉGICO
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A limpeza urbana é enquadrada neste contexto desde logo com a 
definição do âmbito de resíduo urbano que inclui, não apenas os 
resíduos das habitações e os semelhantes em composição e na-
tureza com origem em atividades comerciais e de serviços, mas 
também “os resíduos da manutenção de parques e jardins, tais 
como folhas, relva e resíduos da poda de árvores, e os resíduos re-
sultantes dos serviços de limpeza de mercados e ruas, tais como 
o conteúdo dos contentores de lixo e os resíduos provenientes 
da varredura das ruas, exceto materiais como areia, pedra, lama 
ou pó”. Estes são, essencialmente, aqueles resíduos produzidos e 
geridos nas atividades comumente associadas à limpeza urbana.

Na promoção para a prevenção da produção de resíduos, entre 
outras medidas, o diploma incentiva à implementação de iniciati-
vas de comunicação e educação de forma contínua que abordem 
as questões da necessidade de diminuir a quantidade de resíduos 
que são produzidos, mas também as deposições indevidas e o 
abandono de resíduos nos espaços públicos.

Neste sentido, as diretrizes estabelecidas pela DQR 2018 têm uma 
influência direta no sector da Limpeza Urbana que se materializa 
em linhas de orientação para os Estados-Membros como a obri-
gação de implementarem medidas de prevenção de todas as for-
mas de abandono, descarga, gestão não controlada ou qualquer 
outra forma de deposição indevida de resíduos no ambiente. A 
presença de resíduos nas cidades, nos solos, nos cursos de água 
e no oceano tem um impacte negativo muito significativo no am-
biente, direta e indiretamente, mas também para o bem-estar das 
populações e da economia local e global. 

O documento dá especial destaque à poluição marinha, espe-
cialmente por resíduos de plástico, que terão origem em grande 
parte em atividades terrestres causadas por:

+ práticas incorretas de gestão de resíduos e infraestrutura-
ção insuficiente;

+ abandono de resíduos nos espaços públicos, por parte dos 
cidadãos devido à falta de consciência e de sensibilização 
do público em geral para as consequências das suas más 
atitudes.

Por conseguinte, a DQR 2018 realça a necessidade urgente de 
implementar medidas que travem a poluição dos recursos hídri-
cos e que permitam alcançar um bom estado ambiental no meio 
marinho.

A presença de sacos de plástico no ambiente tem impactes consi-
deráveis na qualidade do meio terrestre e aquático e nos ecossis-
temas que os compõem influenciando, ao mesmo tempo, de for-
ma negativa determinadas atividades económicas. Consciente de 
que os sacos de plástico leves são, em quantidade, dos principais 
resíduos encontrados dispersos no ambiente e que nos últimos 
anos se tem vindo a assistir a um consumo desmesurado destes 
materiais, em 2015 o Parlamento Europeu publicou a diretiva (UE) 
2015/720, de 29 de abril de 2015 (doravante denominada diretiva 
sacos plásticos) que altera a diretiva 94/62/CE, e que pretende 
promover a redução do consumo de sacos de plástico leves. 
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As medidas preconizadas pela diretiva sacos plásticos procuram 
combater a dispersão e abandono de resíduos no ambiente, al-
terar os comportamentos dos consumidores e prevenir a produ-
ção de resíduos. Este diploma foi transposto para o regime jurí-
dico português através do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de 
dezembro, que unifica o regime de gestão de fluxos específicos 
de resíduos sujeitos ao princípio da responsabilidade alargada do 
produtor.

Ainda no âmbito da circularidade da economia e da luta contra 
o aumento do uso intensivo de plásticos, o Parlamento Europeu 
desenvolveu uma estratégia com o objetivo último de reduzir a 
quantidade de resíduos geridos, focada essencialmente nos plás-
ticos de utilização única. A Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de junho, promove abordagens cir-
culares que priorizem, em detrimento de produtos de utilização 
única, produtos reutilizáveis e sistemas sustentáveis de reutiliza-
ção e não tóxicos.

Embora este diploma não abranja de forma direta as atividades 
de Limpeza Urbana, tem uma ação indireta no sector já vez que 
a grande maioria dos materiais nele abordados e que são proble-
máticos especialmente no meio marinho, são originados em terra 
e decorrem da sua eliminação inadequada, através dos sistemas 
de esgotos ou deposição indevida no espaço público, que por vá-
rios fatores acabam no mar. Os principais materiais encontrados 
nas praias da União Europeia são cápsulas e tampas de plástico, 
garrafas para bebidas e filtros de cigarros. Para além das aborda-
gens necessárias a montante na cadeia de produção, que passam 
pelo desenho de produtos com maior vida útil, a utilização de 
matérias-primas mais sustentáveis e pela harmonização da infor-

Os principais 
materiais 
encontrados nas 
praias da União 
Europeia são 
cápsulas e tampas 
de plástico, garrafas 
para bebidas e filtros 
de cigarros
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mação prestada ao consumidor relativa à forma correta de depo-
sição no seu fim de vida, o diploma prevê outras medidas mais 
abrangentes. No caso de produtos de plástico de utilização única 
para os quais não existem ainda alternativas mais sustentáveis, 
os Estados-Membros deverão aplicar regimes de responsabilida-
de alargada do produtor, sob o princípio do poluidor-pagador, 
que visem a sua responsabilização pelos custos de gestão de re-
síduos, mas também com a limpeza do lixo proveniente desses 
produtos quando depositados indevidamente no espaço público. 
No caso da limpeza, os custos associados serão definidos tendo 
em conta apenas as atividades sob a responsabilidade das au-
tarquias locais, asseguradas por estas ou por terceiros em seu 
nome. A Secção E do anexo à Diretiva enumera os plásticos de 
utilização única abrangidos por esta medida.

3.2. CONTEXTO NACIONAL
No contexto legislativo nacional, a Limpeza Urbana está enqua-
drada no regime jurídico das autarquias locais, consagrado na Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua mais recente versão, na 
qual são designadas atribuições às Câmaras Municipais e às Jun-
tas de Freguesia nos domínios do ambiente e do saneamento, en-
tre outros. Embora o diploma não detalhe as atividades incluídas 
nestes domínios, depreende-se a manutenção das competências 
atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 159/99, de 14 de setembro (revo-
gado pelo primeiro, contudo não as delegações de competências 
efetuadas previamente – ponto 3 do artigo 3.º) que atribuía às 
Câmaras Municipais responsabilidades em matéria de planea-
mento, gestão de equipamentos e realização de investimentos 

em sistemas municipais de limpeza pública e de recolha e trata-
mento de resíduos sólidos urbanos.

No âmbito do processo de descentralização de poderes e com 
a revisão da transferência de competências do Estado para as 
autarquias locais e para as entidades intermunicipais, prevista na 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, uma parte das atividades incluí-
das no domínio do ambiente passou a ser responsabilidade das 
Juntas de Freguesia, estando discriminadas no ponto 2 do artigo 
38.º do referido diploma. Neste ponto estabelecem-se como no-
vas competências dos órgãos das freguesias transferidas pelos 
Municípios, as seguintes e entre outras:

1. Gestão e manutenção de espaços verdes;

2. Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros.

Por sua vez, os Municípios, para além das competências legais 
estabelecidas nos diplomas anteriores, passam a assumir novas 
responsabilidades no âmbito da gestão das praias marítimas, flu-
viais e lacustres, integrados no domínio público do Estado, no-
meadamente procedendo à sua limpeza e à recolha de resíduos 
urbanos aí produzidos, para além de outras responsabilidades 
relacionados com a manutenção e gestão dos espaços de apoio.

As atividades de gestão de resíduos urbanos, juntamente com 
o abastecimento de água e saneamento de águas residuais, são 
serviços públicos essenciais para o bem-estar das populações, 
para melhores condições de saúde pública e da segurança coleti-
va dos cidadãos, mas também para a elevação da economia local 
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e para uma maior proteção do ambiente. Por estas razões, são 
serviços que se devem pautar por princípios de universalidade 
relativamente ao acesso pela população e à qualidade do serviço 
prestado. Neste sentido, o Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de 
agosto, que estabelece o regime jurídico dos serviços municipais 
de abastecimento pública de água, de saneamento de águas re-
siduais e de gestão de resíduos urbanos, determina os princípios 
gerais destas atividades e harmoniza as regras para a prestação 
dos serviços em função dos diferentes modelos de gestão possí-
veis. Os princípios gerais da prestação dos serviços municipais de 
gestão de resíduos urbanos devem assentam na:

+ universalidade e garantia da igualdade no acesso ao serviço;

+ transparência;

+ garantia da qualidade e da proteção dos interesses dos uti-
lizadores;

+ proteção da saúde pública e do ambiente;

+ gestão eficiente dos recursos afetos;

+ promoção da solidariedade económica e social, do correto 
ordenamento do território e do desenvolvimento regional.

Uma vez que o âmbito do diploma inclui a possibilidade de inte-
grar a Limpeza Urbana nos serviços associados à gestão de re-
síduos urbanos, as considerações anteriores aplicam-se também 
às atividades relacionadas com a higiene do espaço público.

No que respeita à gestão propriamente dita, existem diferentes 
modelos de organização nomeadamente através da prestação 
direta do serviço pela entidade gestora, por delegação do serviço 
em empresa constituída em parceria com o Estado, delegação do 
serviço em empresa do sector empresarial local (empresa muni-
cipal) e por concessão do serviço. Cada um destes modelos tem 
a sua organização e operação regulada por legislação específica.

Mais especificamente no âmbito da Limpeza Urbana foi publi-
cado em setembro de 2019 um diploma que pretende reduzir o 
impacte das pontas de cigarros e charutos no meio ambiente – a 
Lei n.º 88/2019, de 3 de setembro. Esta lei aprova medidas para a 
adequada deposição, recolha e tratamento dos resíduos de pro-
dutos de tabaco, assim como medidas de sensibilização e infor-
mação à população com o objetivo de reduzir o impacte destes 
resíduos no meio ambiente. 

Com a proibição do descarte de pontas de cigarros e outros produ-
tos de tabaco no espaço público, o diploma aprova medidas de ação:

+ disponibilização de cinzeiros é obrigatória por parte de es-
tabelecimentos comerciais (restauração e bebidas), esta-
belecimentos onde ocorram atividades lúdicas e todos os 
edifícios onde seja proibido fumar. Estes deverão, ainda, dis-
por de contentorização adequada para a deposição de re-
síduos indiferenciados e valorizáveis produzidos pelos seus 
clientes, garantindo que os recetáculos dispõem de tampas 
apropriadas que evitem o espalhamento dos resíduos no 
espaço público. Estes estabelecimentos são, ainda, respon-
sáveis pela limpeza da via pública num raio de 5 metros da 
sua zona de influência;
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+ as regras anteriores são aplicadas aos edifícios de ocupa-
ção não habitacional como serviços, instituições de ensino 
superior, atividade hoteleira e alojamento local;

+ colocação de cinzeiros junto a plataformas de embarque 
e de paragem dos transportes públicos, cuja obrigação re-
cai nas autarquias ou nas empresas concessionárias e nas 
empresas que gerem os transportes públicos, consoante as 
respetivas competências.

No que respeita à sensibilização, o Governo, através de Fundo 
Ambiental e em parceria com os produtores e importadores de 
tabaco, deverá promover campanhas de sensibilização que inci-
dam sobre as questões relacionados com o impacte ambiental 
do abandono de pontas de cigarros no meio ambiente, nomea-
damente no meio marinho e rede de esgotos. 

Estas serão direcionadas para:

1. consumidores de tabaco para incentivar a correta deposi-
ção das pontas de cigarro;

2. estabelecimentos comerciais e outros onde é comum haver 
consumo de tabaco, no sentido de consciencializar para o 
problema e a necessidade de cumprir as regras

O diploma prevê, ainda, a aplicação de coimas para consumido-
res que coloquem as suas beatas no chão, mas também para os 
estabelecimentos e entidades que não cumpram as regras esta-
belecidas.

Em termos estratégicos, não existe atualmente uma estratégia 
nacional para o sector e, naquelas em que este se poderia facil-
mente enquadrar e ter a devida relevância, é escassamente referi-
do e até de forma subliminar. Tome-se como exemplo a “Estraté-
gia cidades sustentáveis 202017”, um quadro de referência para os 
municípios e entidades intermunicipais para o desenvolvimento 
urbano sustentável. Destacam-se algumas medidas dos Eixos Es-
tratégicos 2- Sustentabilidade e eficiência e 3 – Inclusão e capital 
humano, nas quais a limpeza urbana tem um papel importante e 
deveria ser considerada com maior ênfase:

+ Medida 19: Reforçar o equilíbrio e a sustentabilidade am-
biental, económico-financeira e social dos subsistemas de 
infraestruturação urbana, com relevo para a água, sanea-
mento, energia, resíduos e mobilidade, desenvolvendo so-
luções conjuntas com os serviços e fornecedores e assegu-
rando a adequação à matriz de uso e ocupação do solo;

+ Medida 20: Fomentar a criação, qualificação, integração, 
acessibilidade e legibilidade dos espaços exteriores urba-
nos, constituindo sistemas de espaços coletivos, nomeada-
mente praças, passeios arborizados, áreas pedonais, zonas 
de acalmia de tráfego, hortas, jardins, quintas e parques, va-
lorizando as suas funções enquanto áreas livres de recreio, 
lazer, sociabilidade, cultura e desporto, potenciando o seu 
papel no equilíbrio microclimatológico, dos ecossistemas, 
dos ciclos biogeoquímicos, da biodiversidade e da paisa-
gem, e contribuindo para a infraestrutura verde;

+ Medida 43: Intervir junto dos cidadãos na dimensão com-
portamental do desenvolvimento urbano sustentável, aler-
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tando e responsabilizando-os individual e coletivamente 
para os impactes das suas opções e estilos de vida, disponi-
bilizando-lhes as oportunidades e condições de ajustamen-
to e mobilizando-os em torno de compromissos partilha-
dos.

Outro exemplo que cabe destacar, ainda no âmbito do desenvol-
vimento territorial, é o Programa de ação “Uma agenda para o 
território”18  publicado em julho de 2018, que identifica os princi-
pais desafios territoriais, e as medidas necessárias para dar res-
posta a tais desafios. 

Destacam-se duas medidas centradas na elevação da qualidade 
do ambiente urbano e do bem-estar da população:

1.9. Qualificar o ambiente urbano e o espaço público

4.1. Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia

Embora ambas pretendam promover a qualificação dos espaços 
públicos como locais de conforto, seguros e acessíveis, e ao mes-
mo tempo a descarbonização do ambiente urbano, assumindo 
medidas de diminuição das emissões associadas aos serviços 
municipais, pecam pela falta de integração de ações associadas 
à limpeza e conservação dos espaços públicos que querem pro-
mover e elevar.

3.3. REFLEXÕES FINAIS
A atividade de Limpeza Urbana é sucessivamente associada à 
gestão de resíduos urbanos, julgando-se que esta ligação seja 
justificada pelo facto de que, em primeira instância, ambos os ser-
viços são considerados serviços de interesse público e estão sob 
a responsabilidade das autarquias , mas também porque fazem 
parte dos resíduos urbanos aqueles produzidos na prossecução 
das atividades de limpeza urbana, de acordo com a definição de 
“resíduos urbano” na DQR 2018.

A dimensão do sector da Limpeza Urbana, quer em termos de 
importância para a salubridade dos meios urbanos e da quali-
dade de vida dos cidadãos, quer em termos de quantidade de 
meios afetos, impõem uma necessidade urgente de dissociar es-
tes serviços da gestão de resíduos urbanos no contexto legal e 
estratégico. É, por isso, fundamental definir o âmbito da atividade 
detalhando os serviços que a compõem e atribuindo de forma 
clara responsabilidades pela sua execução, mas também a imple-
mentação de uma estratégia nacional que apoie as autarquias lo-
cais na determinação dos seus objetivos ambientais e financeiros.

A análise anterior mostra com clareza que, quer em termos nacio-
nais como em termos europeus, não estão estabelecidas estraté-
gias direcionadas para a problemática do sector da Limpeza Ur-
bana, à exceção de países como a França, a Inglaterra e a Escócia 
que têm vindo a apostar no desenvolvimento desta área. Neste 
sentido, a constituição da ALU e a persecução dos seus objetivos é 
um passo inovador, mas também fundamental e urgente uma vez 
que trará um contributo muito importante para o desenvolvimento 
das cidades e das políticas nacionais em matéria de ambiente.
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4.
O sector da Limpeza Urbana integra diferentes atividades que vi-
sam a melhoria da qualidade do ambiente urbano, da salubridade 
dos espaços públicos e, em última análise, das condições de vida 
das populações que os utilizam.

Tanto no contexto legislativo nacional português, como noutros 
países da União Europeia, não existe uma definição formal da 
atividade e dos limites de abrangência de serviços. No entanto, 
a revisão bibliográfica realizada permitiu identificar as principais 
intervenções asseguradas pelas autoridades locais, em diferentes 

países europeus, no âmbito das suas responsabilidades pela ga-
rantia da manutenção e limpeza do ambiente urbano. A Tabela 4 
pretende fazer uma análise sistemática da informação recolhida e 
identificar os serviços mais comuns que estão dentro do âmbito 
da Limpeza urbana.

Para além destas atividades, podem ainda ser associadas as ativi-
dades de fiscalização e regulamentação e as atividades de sensi-
bilização, que complementam, de forma transversal, as atividades 
mais operacionais de limpeza urbana. 

DEFINIÇÃO DO ÂMBITO DO 
SECTOR DE LIMPEZA URBANA
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TABELA 4: SERVIÇOS QUE FAZEM PARTE DA ATIVIDADE DE LIMPEZA URBANA

ATIVIDADE PAÍS REFERÊNCIA

Varredura de ruas e espaços 
públicos, manual e mecânica

PT
FR
UK

BCN

Higiene pública e limpeza urbana (CM Sintra) 
Propreté de l’espace public (CNFPT)1

Code of practice on litter and refuse (Scottish Government)7

Mantenimiento del espacio público – Gestión de limpieza (Ajuntament de Barcelona) 

Lavagem de ruas e espaços públicos
PT
FR

BCN

Limpeza e manutenção (CM Lisboa) 
Propreté de l’espace public (CNFPT)1

Mantenimiento del espacio público – Gestión de limpieza (Ajuntament de Barcelona)20

Limpeza e desobstrução de sarjetas, 
valetas e sumidouros

PT
FR
UK

Limpeza urbana (CascaisAmbiente) 
Le référentiel propreté urbaine de l’AVPU 2019 (AVPU)2

Code of practice on litter and refuse (Scottish Government)7

Recolha, lavagem e manutenção de 
papeleiras e dispensadores caninos

PT
FR

BCN

Limpeza urbana (CascaisAmbiente)22

Le référentiel propreté urbaine de l’AVPU 2019 (AVPU)2

Mantenimiento del espacio público – Gestión de limpieza (Ajuntament de Barcelona)20

Remoção de ervas infestantes PT Higiene pública e limpeza urbana (CM Sintra)19

Limpeza urbana (CM Amadora) 

Limpeza de parques e jardins PT
BCN

Limpeza e manutenção (CM Lisboa)21

Mantenimiento del espacio público – Limpieza de parques (Ajuntament de Barcelona)  

Limpeza de parques caninos PT
FR

Divisão de salubridade (CM Almada) 
Propreté de l’espace public (CNFPT)1

Limpeza de praias
PT

BCN
UK

Divisão de salubridade (CM Almada)25

Limpeza urbana (CascaisAmbiente)22

Higiene pública e limpeza urbana (CM Sintra)19

Mantenimiento del espacio público – Limpieza de playas (Ajuntament de Barcelona) 
Litter strategy for England (HM Government)6

Limpeza de terrenos municipais PT
Limpeza urbana (CascaisAmbiente)22

Limpeza urbana (CM Amadora)23

Higiene pública e limpeza urbana (CM Sintra)19

Limpeza superficial de cursos de 
água PT Limpeza urbana (CM Amadora)23 

Higiene pública e limpeza urbana (CM Sintra)19
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Considerando as áreas de trabalho da ALU, mas também os con-
tributos da tabela anterior, entende-se que as seguintes atividades 
devem constituir o âmbito do sector da limpeza urbana:

Recolha de resíduos urbanos:

l Recolha indiferenciada
l Recolha seletiva

Limpeza e higienização da via pública 
(vias de circulação e passeios):

l Varredura manual e mecânica
l Lavagem manual e mecânica
l Remoção de dejetos caninos, pastilha elástica e manchas
l Remoção e eliminação de ervas infestantes
l Remoção de resíduos abandonados
l Recolha de resíduos volumosos
l Recolha de cortes de jardim

Limpeza e higienização de espaços públicos, recreio e lazer:

l Limpeza de parques e jardins
l Limpeza de parques caninos
l Limpeza de praias
l Limpeza de recintos de feiras e mercados municipais
l Limpeza de recintos de eventos culturais ou festejos da 

cidade
l Desmatação e limpeza de terrenos municipais
l Cortes de jardins

Recolha, lavagem e manutenção de equipamentos (papeleiras 
e dispensadores caninos)

Manutenção e conservação de elementos de drenagem pluvial:

l Limpeza e desobstrução de sarjetas, valetas e sumidouros
l Limpeza e desobstrução de passagens hidráulicas e aque-

dutos

Limpeza superficial de linhas de água

Limpeza de superfícies verticais e equipamentos / mobiliário 
urbano:

l Limpeza de fachadas e túneis
l Remoção de graffiti
l Remoção de pósteres e outra publicidade afixada

Controlo de pragas urbanas

Gestão e limpeza de instalações sanitárias públicas

Sensibilização e informação à população

Fiscalização
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5.
A análise situacional, também referida como análise SWOT, é um 
instrumento tipicamente utilizado no planeamento estratégico, 
permitindo a sistematização dos principais e mais importantes ele-
mentos que caraterizam o ambiente interno (forças e fraquezas) e 
externo (oportunidades e ameaças) de empresas, instituições ou 
sectores. 

ANÁLISE SITUACIONAL

A análise situacional, ou seja as forças, fraquezas, oportunidades e 
ameaças, baseadas na análise do enquadramento legal e estratégi-
co e na auscultação de stakeholders, é apresentada nos parágrafos 
seguintes.



64

+ Os municípios e as empresas do sector estão 
motivadas e reconhecem a importância das 

atividades de limpeza urbana
+ O sector encontra-se adequadamente 

capacitado em número de recursos humanos 
e equipamentos

+ O sector tem relevância do ponto de vista 
económico e social, particularmente para a 

criação de emprego
+ A Associação Limpeza Urbana assume o 

papel de governança do sector

FORÇAS

+ Inexistência de indicadores ou outros estudos 
de referência para o sector

+ Enquadramento estratégico e legal insuficiente 
para a dimensão do sector

+ Governança do sector insuficiente, com 
consequência para mecanismos de partilha de 

boas práticas e de capacitação técnica
+ Falta de reconhecimento da sua importância 

por parte das Tutelas, mas também dos 
cidadãos

FRAQUEZAS
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+ Criação de mecanismos de financiamento para 
apoiar o investimento e a operação no sector
+ Reforço do perfil de inovação do sector, 
contribuindo para a eficácia e eficiência do 
sector, bem como o desempenho ambiental

+ Aumentar o reconhecimento por parte dos 
cidadãos e das empresas

+ Contribuir para o desenvolvimento 
socioeconómico do país através, 
por exemplo, do aumento da 
atratividade para o turismo

OPORTUNIDADES

+ Manutenção da atual omissão de enquadramento 
estratégico e legal

+ Envelhecimento dos recursos humanos e dos recursos 
técnicos (equipamentos, veículos, entre outros)
+ Adesão insuficiente dos agentes do sector à 

Associação, limitando a sua representatividade no 
sector

+ Dificuldade na contratação pública de 
recursos humanos, equipamentos e serviços

+ + Dificuldade na formação 
de recursos humanos

AMEAÇAS
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6.1. ANÁLISE DE INDICADORES 
SECTORIAIS

O sector da limpeza urbana encontra-se insuficientemente carac-
terizado. Em Portugal, não existem estudos nem estatísticas que 
delimitem o sector da limpeza urbana, pelo que foi necessário es-
tabelecer um quadro de indicadores quantitativos para este pro-
pósito. O inquérito realizado aos municípios teve como principal 
referencial as estatísticas da Association de Villes pour la Propreté 
Urbaine (AVPU), descritos no capítulo 3, mas de forma a garan-
tir os dados necessários para aprofundar a avaliação económica, 
social e ambiental. O alinhamento com o referencial da AVPU per-
mite estabelecer uma comparação direta e identificar potenciais 
desvios.

6.
A avaliação dos contributos ambientais, sociais e económicos ba-
seiam-se na análise qualitativa e quantitativa que foi desenvolvida 
com o sector, nomeadamente através dos inquéritos aos municí-
pios e empresas do sector e aos workshops de auscultação. Estes 
permitiram consolidar o diagnóstico do sector, particularmente 
através de indicadores de desempenho (KPI) associados a custos 
e aos recursos humanos alocados às atividades de limpeza urbana. 
O presente capítulo reflete a abordagem tomada, apresentando 
inicialmente a análise destes indicadores e depois as várias áreas.

CONTRIBUTOS AMBIENTAIS, 
SOCIAIS E ECONÓMICOS
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O inquérito realizado é apresentado no Anexo I, enquanto os res-
petivos resultados encontram-se no Anexo II. Na presente secção 
apresentam-se apenas os valores mais relevantes para representar 
a dimensão do sector.

Os dois indicadores que melhor representam a dimensão: o núme-
ro de trabalhadores afetos às atividades de limpeza urbana e os 
custos com atividades de limpeza urbana. Quando mapeados con-
tra o número de habitantes, podemos obter diretamente as curvas 
de regressão e o respetivo indicador n.º de trabalhadores afetos 
às atividades de limpeza urbana por habitante. Com base nas res-
postas obtidas, estima-se que o sector emprega 1,16 trabalhadores 
por 1 000 habitantes. Na figura 13 apresenta-se a distribuição das 
respostas obtidas via inquérito29.

Por comparação, em França, de acordo com a AVPU, o sector em-
prega 1 trabalhador por cada 1 000 habitantes. O desvio não é 
significativo, podendo mesmo estar associado a um enviesamento 
do próprio processo de inquérito. 

Em sentido contrário, os custos estimados para as atividades de 
limpeza urbana em Portugal são cerca de 30 € por habitante, 
que comparam com os 56 € por habitante em França, segundo 
a AVPU. Novamente, os desvios podem justificar-se por um maior 
investimento do sector, mas também pelos custos médios salariais 
em França (considerando o salário mínimo dos dois países, o salá-
rio bruto em França é entre 80 e 90% superior ao português, mas 
em França as taxas incidentes sobre a entidade empregadora são 
também superiores às Portuguesas).

FIGURA 13: BOXPLOT DE PESSOAL AO SERVIÇO (FTE) 
POR NÚMERO DE HABITANTES

Também é possível comparar a dimensão das atividades de lim-
peza urbana não reguladas com as reguladas, nomeadamente a 
recolha de resíduos indiferenciados e a recolha seletiva. Com base 
nos dados da ERSAR relativos a 201930, estima-se que o número 
de trabalhadores afetos às atividades de recolha de resíduos seja 
cerca de 15 100, dos quais 63% estão afetos à recolha indiferencia-
da (cerca de 9 530 trabalhadores). Já o custo médio da recolha 
indiferenciada é de cerca de 53 EUR por tonelada de resíduo re-
colhido. Conclui-se assim que as atividades de limpeza urbana não 
reguladas têm uma dimensão comparável à recolha de resíduos, 
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particularmente no caso dos recursos humanos, apresentando 
custos mais baixos devido à maior necessidade de investimento 
em equipamentos de recolha. 

Para avaliar o nível de mecanização das atividades de limpeza ur-
bana em Portugal, procurou-se avaliar dois indicadores: o número 
de varredoras e o número de lava-ruas. Relativamente às últimas, 
estima-se que existam 2,3 m3 por cada 10 000 habitantes. De acor-
do com os dados da AVPU, em França este indicador será também 
2,0 m3 por cada 10 000 habitantes, assumindo que a capacidade 
média de cada varredora é exatamente 4 m3. Já a capacidade das 
lava-ruas é de cerca de 0,25 m3 por 1 000 habitantes, um pouco 
inferior ao valor estimado de 0,18 m3 para França pela AVPU. 

FIGURA 14: BOXPLOT DA CAPACIDADE DE VARREDORAS (M3) 
POR 10 000 HABITANTES
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FIGURA 15: CAPACIDADE DOS LAVA-RUAS (m3) POR 1 000 DE HABITANTES

A análise dos quatro indicadores apresentados sugere que o sec-
tor da limpeza urbana em Portugal é, mas que apresenta um nível 
de mecanização semelhante. Dada a própria estrutura de custos 
do sector, onde se estima que cerca de 75% dos custos estejam as-
sociados aos recursos humanos, justifica-se o custo relativamente 
inferior ao referencial francês.
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6.2. ANÁLISE ECONÓMICA
A análise económica baseia-se na Análise de Entradas-Saídas 
(AES), tipicamente referida também como análise input-output, 
uma metodologia tipicamente utilizada em estudos de natureza 
estratégica, que permite estimar os impactes ambientais com base 
na estrutura de custos do sector. A descrição detalhada da meto-
dologia é dada no Anexo III, mas importa referir alguns aspetos 
necessários para compreender os resultados.

A AES considera todas as relações intersectoriais da economia na 
forma de Quadro de Entradas-Saídas. Ao criar um sector novo na 
economia, neste caso da limpeza urbana, e modelando a relação 
deste com todos os outros sectores, mas também com as famílias 
e com a administração pública, é possível analisar qual o impacte 
deste sector em toda a economia. 

A AES permite calcular impactes de três tipos. Os impactes diretos 
são aqueles que decorrem no próprio sector; por exemplo, no caso 
do emprego, os impactes diretos são os empregos no próprio sector. 
Os impactes indiretos são aqueles que resultam das compras do sec-
tor ao resto da economia; quando o sector da limpeza urbana com-
pra equipamentos, cria empregos no sector do comércio de equipa-
mentos, que por sua vez cria empregos nos sectores de fabricação 
de equipamentos. Assim, os impactes indiretos são os impactes ao 
longo de toda a economia decorrentes das compras do sector da 
limpeza urbana. Finalmente, os impactes induzidos ocorrem pelos 
pagamentos aos sectores de procura final, nomeadamente famílias 
e administração pública. No caso concreto de sectores intensivos em 
recursos humanos, como é o caso em análise, estes pagamentos são 
essencialmente os salários aos trabalhadores do sector.

FIGURA 16: ESTRUTURA DE CUSTOS DO SECTOR DA LIMPEZA URBANA

Assim, como ponto de partida, considerou-se o custo global das 
atividades de limpeza urbana não reguladas, nomeadamente 308 
milhões de EUR, e a estrutura de custos estimada com base nos 
indicadores de recursos humanos, investimento e consumo de ma-
térias-primas, apresentada na figura 16. Esta estrutura de custos 
é introduzida como um novo sector nas tabelas de entrada-saída 
representativas da economia portuguesa.
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Para avaliar os impactes económicos das atividades de limpeza 
urbana não reguladas, considerou-se o impacte em termos de  va-
lor acrescentado bruto (VAB) e de postos de trabalho criados. O 
impacto total em Valor Acrescentado Bruto das atividades de lim-
peza urbana não reguladas foi estimado em 468 milhões de EUR 
(figura 17). Este contributo está fortemente ligado ao próprio sec-
tor, ou seja, aos impactes diretos, dado o elevado peso das remu-
nerações na estrutura de custos. Estas remunerações contribuem 
também para o significativo impacte induzido. Pelo contrário, os 
custos indiretos são reduzidos dado o reduzido peso dos FSE e 
compras do próprio sector.
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FIGURA 17: IMPACTE EM TERMOS DE VAB

Analisando os impactes nos outros sectores da economia, conclui-
-se que existe uma distribuição aproximada ao próprio consumo 
das famílias. Por outras palavras, o peso dos impactes induzidos 
é significativamente superior ao peso dos impactes indiretos. Esta 
distribuição é expectável pela própria descrição da estrutura de 
custos, maioritariamente alocada aos recursos humanos.

Relativamente aos postos de trabalho criados, estima-se que as 
atividades não reguladas de limpeza urbana criem diretamente 11 
880 postos de trabalhos, a que acrescem 7450 postos de trabalho 
em outros sectores.
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Em suma, conclui-se que o sector gera 468 milhões de EUR de VAB, 
com um efeito multiplicador (tipo II) de 2,1. Este valor pode ser inter-
pretado como o VAB criado no resto da economia por cada euro 
de VAB criado no próprio sector. O multiplicador para os postos de 
trabalho é mais reduzido, ficando por 1,6, mas com uma interpretação 
semelhante.

Apesar do foco do presente estudo ser essencialmente as atividades 
de limpeza urbana não reguladas, importa também considerar aquele 
que é o impacte da atividade de recolha de resíduos urbanos, uma 
atividade chave da limpeza urbana. A análise realizada teve por base 
os indicadores da ERSAR para a recolha indiferenciada e seletiva, no-
meadamente o número de recursos humanos afetos a cada atividade 
e o custo total do serviço. A estrutura de custos das atividades de 
recolha foi baseada nos dados do estudo “Contributos da Gestão de 
Resíduos Urbanos para o Desenvolvimento Socioeconómico e Am-
biental de Portugal”, promovido pela Sociedade Ponto Verde31.

Estima-se que o custo da recolha de resíduos em Portugal seja de 376 
milhões de EUR, onde se inclui a recolha indiferenciada e a recolha 
seletiva, gerando um VAB de 266 milhões de EUR no próprio sector e 
297 milhões de euros nos restantes sectores da economia. De forma 
análoga, as atividades de recolha geraram cerca de 15 100 postos de 
trabalho diretos (i.e., nas atividades de recolha de resíduos) e 9 200 
nos outros sectores económicos. Tal como nas atividades não regula-
das, estes efeitos devem-se em grande medida ao peso significativo 
dos recursos humanos na estrutura de custos da atividade. 

Considerando tanto as atividades reguladas como não reguladas, as 
atividades de limpeza urbana contribuíram para a criação de cerca de 
1 030 milhões de EUR de VAB e 43 600 postos de trabalho. 

6.3. ANÁLISE SOCIAL
A análise do impacte social do sector inclui desde logo a criação de 
postos de trabalhos. Este indicador permite desde logo perceber a 
dimensão do impacte, ou seja, em termos absolutos. 

Contudo, não permite capturar aspetos relevantes como o tipo de 
emprego criado. Para isso, pode-se recorrer aos indicadores recolhi-
dos através de inquéritos.

O trabalhador médio do sector da limpeza urbana é homem, tem 48 
anos e 7 anos de escolaridade. A distribuição etária dos trabalhadores 
revela um sector tendencialmente envelhecido, como demonstrado 
pelo facto de cerca de 77% dos inquiridos indicou uma média de ida-
des compreendida entre os 40 e os 50 anos e, mais surpreendente-
mente, nenhum dos municípios inquiridos ter referido uma média de 
idades inferior a 40 anos. 

De notar que os trabalhadores da Limpeza Urbana constituem o prin-
cipal fator de proximidade junto da população, sendo muitas vezes os 
representantes das Câmaras Municipais ou dos serviços municipais 
que se encontram mais próximos dos munícipes. 

Simultaneamente, existe uma componente de solidariedade e de in-
clusão social que por vezes está associada a este tipo de emprego, e 
que prevalece sobre o desempenho e trabalho desenvolvido. 
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FIGURA 19: DISTRIBUIÇÃO DA IDADE MÉDIA DOS RECURSOS HUMANOS
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Quanto à escolaridade, existe uma predominância de respostas (59%) 
que referem que o número de anos médios de escolaridade são entre 
5 e 7 anos. Apenas 10% referiu que o número médio de anos escola-
ridade é 4 ou menos. O sector de limpeza urbana é um garante de 
oportunidades para pessoas com menores níveis de escolaridade ou 
menos especializada, oferecendo também oportunidades de apren-
dizagem em contexto laboral.

A taxa de feminidade do sector é relativamente reduzida. De acordo 
com os dados recolhidos por inquérito, estima-se que 57% das enti-
dades têm uma taxa de feminidade nas atividades operacionais entre 

0 e 20%. Cerca de 27% das entidades têm uma taxa de feminidade 
dentre 21 e 50%. A existência de mulheres ao serviço no sector veri-
fica-se em várias atividades de limpeza urbana, mas, de acordo com 
a auscultação aos stakeholders, é mais predominante em atividades 
com as varreduras manuais.

FIGURA 20: DISTRIBUIÇÃO DA IDADE MÉDIA DOS RECURSOS HUMANOS
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Comparando, por exemplo, com a França, que apresenta uma 
taxa de feminidade de 5%, mas desproporcionalmente em posi-
ções administrativas, verifica-se que Portugal a taxa de feminida-
de é 28%, significativamente superior ao referencial francês. Este 
é um aspeto positivo, refletindo um sector menos discriminatório 
do que poderia se esperar. 

6.4. ANÁLISE AMBIENTAL
A análise do contributo ambiental das atividades de limpeza ur-
bana pode ser realizada de várias perspetivas. Por um lado, as ati-
vidades de limpeza urbana contribuem para melhorar a qualidade 
do ar, reduzir a entrada de resíduos nas linhas de água e, conse-
quentemente, no mar, a propagação de pragas que podem afetar 
negativamente tanto a saúde humana como a dos ecossistemas 
urbanos, entre vários outros aspetos. Em atividades como estas, 
em que os benefícios ambientais são múltiplos, é tipicamente uti-
lizada a metodologia de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV).

A metodologia de ACV é uma ferramenta para avaliar os aspe-
tos ambientais associados a um produto através da compilação e 
avaliação das entradas e saídas e da determinação dos potenciais 
impactes ambientais de um produto ou serviço através do seu 
ciclo de vida32. Como o próprio nome indica, o conceito funda-
mental desta ferramenta é o ciclo de vida, que surge com a cons-
ciência de que qualquer sistema, produto, processo ou atividade 
produz impactes ambientais desde que os recursos naturais in-
dispensáveis à sua existência são extraídos da natureza, até que, 
após a sua vida útil, são devolvidos ao ambiente na forma de 

emissões aquosas e atmosféricas, resíduos ou energia33.

A base de um estudo de ACV é a contabilização dos fluxos de 
entrada e saída de um determinado serviço ou processo. No caso 
das atividades de limpeza urbana, a ACV necessita de uma quan-
tidade significativa de informação quantificada, alguns dos quais 
facilmente recolhidos (e.g., a quantidade de resíduos recolhidos 
descartados em praias e linhas de água), mas outros em que essa 
informação é de difícil acesso (e.g., efeito das lavagens de rua na 
quantidade de partículas na atmosfera). 

A dificuldade em realizar ACV integrais dos serviços de limpeza 
urbana é demonstrada pelo reduzido número de estudos existen-
tes na literatura científica, sendo que estes são tipicamente foca-
dos em aspetos mais facilmente quantificados (e.g., consumo de 
combustível). Neste âmbito, destaca-se o estudo de Bartolozzi 
et al. (2018) que aplica a metodologia de ACV para comparar 
diferentes tipos de limpeza de rua em duas cidades italianas. O 
estudo conclui que o consumo de combustível é a categoria de 
impacte mais relevante, seguido do próprio consumo de material 
associado ao equipamento. Apesar de várias limitações na aná-
lise, como por exemplo compararem limpeza manual e limpeza 
mecânica em função de uma hora de trabalho, o estudo demons-
tra que o consumo de combustível é um fator crítico no impacte 
ambiental dos serviços de limpeza urbana.

Definição de objetivos e âmbito

O primeiro desafio na avaliação ambiental é precisamente definir o 
objetivo e o âmbito. Considerando o largo espectro de atividades, 
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mas também aquela que é a visão da Associação Limpeza Urbana 
– Parce ria para as Cidades + Inteligentes e Sustentáveis (ALU)  para 
o sector assente na inovação de processos, optou-se por realizar 
uma avaliação comparativa de diferentes tipologias de equipamen-
tos de lavagem e limpeza de ruas, dando especial destaque ao tipo 
de combustível utilizado – gasóleo, eletricidade ou hidrogénio. Esta 
avaliação comparativa permitirá responder quais as opções com 
um menor impacte em categorias como as alterações climáticas 
e a emissão de partículas, tipicamente relevantes no contexto de 
atividades com transporte ou movimentação rodoviária.

A tabela 6 sumariza os elementos da ACV, de acordo com a me-
todologia de ACV definida na ISO: 14 040.

TABELA 6: DESCRIÇÃO DA ACV REALIZADA PARA COMPARAÇÃO DE 
VARREDORAS ELÉTRICAS E A DIESEL

ELEMENTO DESCRIÇÃO

 OBJETIVOS DA ACV

Aplicações34

 Produzir uma tabela de Inventário (ecoprofile) dos 
produtos que apresente as principais entradas (re-

cursos e energia) e saídas (emissões e resíduos) por 
unidade funcional considerada;

 Verificar quais os aspetos (fases, processos uni-
tários, categorias de impacte) mais relevantes em 

termos de impacte ambiental, no contexto do ciclo de 
vida do projeto;

 Avaliar comparativamente o desempenho dos pro-
dutos entre si.

Motivações e 
Público-Alvo

 Motivação: identificar os potenciais benefícios am-
bientais da introdução de soluções inovadoras para a 

limpeza urbana

 Público-alvo: municípios e prestadores de serviços, 
enquanto compradores, e fornecedores de equipa-

mentos que podem demonstrar a mais-valia do inves-
timento em novas soluções

ELEMENTO DESCRIÇÃO

 DEFINIÇÃO DE ÂMBITO

Descrição do Sistema  A descrição do sistema é apresentada no Anexo V.

Unidade Funcional

 Em ACV, a comparação entre dois produtos ou sis-
temas só pode ser realizada tendo em consideração a 
mesma unidade, que se denomina de unidade funcio-
nal. O maior propósito da unidade funcional é servir 

de referência para o cálculo dos impactes ambientais. 

 No caso da avaliação apresentada, a unidade fun-
cional (UF) é uma (1) hora de funcionamento.

Fronteiras do Sistema

 A ACV pode ser definida como cradle-to-grave, dado 
que considera todas as fases do ciclo de vida (extração 
das matérias-primas, produção, uso e fim-de-vida). O 
fim-de-vida é particularmente relevante no caso de 
equipamentos com baterias de lítio dado o impacte 

esperado no fim de vida para a sua reciclagem.

 Processos foreground/background: os processos 
foreground são aqueles que foram modelados pelo 
próprio utilizador, por oposição aos processos de 

background que são utilizados diretamente de bases 
de dados. Na presente ACV, os processos de foregrou-
nd são os associados à utilização dos equipamentos, 
i.e. o que envolve consumo de combustível, emissões, 
manutenção, entre outros, enquanto que a produção 
de materiais, energia, do próprio veículo, são proces-

sos retirados de bases de dados de referência.

Critérios de fluxos de 
entrada e saída

 Os critérios de inclusão para definir as quantidades de 
fluxos de materiais ou energia a incluir no âmbito das 
fronteiras do sistema são os considerados ao nível da 
ISO 14040. Mais concretamente, os valores de cut-off 
que são considerados inicialmente são 5% da massa e 

5% de energia

Outros elementos
 Critérios para a Avaliação de Ciclo de Vida: foi esco-

lhido o método do ILCD…

 Software utilizado: SimaPro
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Resultados

Foi utilizado o método ReCiPe Midpoint (H) na sua versão 1.13, 
que permitiu a classificação e caracterização dos impactes das 
duas alternativas analisadas. O método fornece um conjunto de 
indicadores para diferentes categorias de impacte que refletem 
impactes potenciais relacionados com emissões poluentes ou 
consumo de recursos. 

A apresenta todos os impactes ambientais normalizados ao má-
ximo de impacte, ou seja, os 100% representam o valor máximo 
em cada categoria de impacte. Constata-se que a varredora elé-
trica é significativamente menos poluente em todas as catego-
rias ambientais. Focando apenas no potencial de aquecimento 
global e nas partículas atmosféricas, a solução elétrica tem, res-
petivamente, apenas 28 e 29% dos impactes da solução a diesel. 
Estes valores refletem o facto de não existir combustão em meio 
urbano e uma parte significativa da eletricidade em Portugal ser 
produzida com base em fontes renováveis.

Alterações climáticas

Diminuição da camada de ozono

Toxicidade humana, efeitos não cancerígenos 

Toxicidade humana, efeitos cancerígenos 

Partículas (PM)

Radiação ionizante, efeitos na saúde humana

Radiação ionizante, efeitos no ambiente (provisória)

Formação de ozono fotoquímico

Acidificação

Ecotoxicidade da água doce

Uso do solo

Depleção de recursos minerais, fósseis e renováveis
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FIGURA 21: COMPARAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DAS DUAS 
VARREDORAS ANALISADAS. MÉTODO DE ANÁLISE: RECIPE MIDPOINT (H) 1.13

varredora diesel (1h)

varredora elétrica (1h)
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Finalmente, procurou-se aplicar estes resultados para obter uma 
dimensão dos possíveis impactes ambientais evitados por uma 
transição para varredoras elétricas. Considerando a análise do nú-
mero de varredoras por habitante, apresentada na secção 6.1, e 
uma capacidade média de 3 m3, estima-se que o número de varre-
doras em todo o país seja de cerca de 680. 

Assumindo também uma operação anual de 2 500 horas, obtém-
-se que o impacte global de uma transição para soluções elétricas 
representaria uma poupança de 7 400 toneladas de CO2 por ano, 
o equivalente ao sequestro de carbono anual de um pinhal com 
740 hectares.

Estendendo o mesmo tipo de estratégia a outro tipo de viaturas, 
nomeadamente lava-ruas e viaturas de recolha de resíduos, facil-
mente se conclui que existe um potencial significativo de otimiza-
ção de redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e 
de partículas atmosféricas com a transição para tecnologias como 
as células de combustível ou a eletrificação.

o impacte global de uma 
transição para soluções 
elétricas representaria 
uma poupança de 7 400 
toneladas de CO2 por ano, 
o equivalente ao sequestro 
de carbono anual de um 
pinhal com 740 hectares
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7.
Com base na análise do enquadramento legal e estratégico, o 
benchmark de estudos e documentos de referência, mas prin-
cipalmente a auscultação de stakeholders, é possível definir um 
quadro para o futuro do sector da limpeza urbana em Portugal 
e para a própria Associação Limpeza Urbana – Parce ria para as 
Cidades + Inteligentes e Sustentáveis (ALU) .

Assim, a visão proposta tem uma dimensão externa e uma di-
mensão interna, as duas alinhando-se com o reforço do papel da 
Associação na persecução dos objetivos de cidades mais limpas 
e de uma economia mais circular.

Esta visão para o futuro do sector da limpeza urbana encerra 
também um papel importante para todos os stakeholders, in-
cluindo os cidadãos, a administração pública, o Sistema Científico 
e Tecnológico Nacional (SCTN) e as empresas. 

Visão 2030

Assim, como ponto de partida para a estratégia da ALU para o 
próprio sector, propõe-se a seguinte Visão 2030 para nortear a 
sua atuação e a sua relação com os stakeholders: 

+ A ALU contribuirá de forma decisiva para o desenvolvimen-
to do sector da limpeza urbana através de ações concretas 
dirigidas aos seus associados, aos cidadãos, à administra-
ção pública e às empresas. Estas ações contribuirão para 
a integração de soluções inovadoras, incluindo tecnologia, 
modelos de governança, estratégias de sensibilização, en-
gagement e de capacitação técnica, entre outras, que per-
mitam atingir os objetivos da limpeza urbana de forma mais 
eficaz e eficiente, minimizando igualmente os impactes am-
bientais.

VISÃO PARA O FUTURO DA 
LIMPEZA URBANA
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+ A Associação contribuirá para o reforço do enquadramento 
estratégico e legislativo à escala nacional e europeia, consa-
grando a importância deste sector em um documento es-
tratégico próprio para o sector, mas também nos principais 
documentos estratégicos relativos às cidades, aos resíduos 
e a outros temas conexos.

+ A Associação promoverá a partilha das melhores práticas e 
a implementação de soluções inovadoras, promovendo am-
bientes de divulgação, de teste e demonstração, em articu-
lação com a academia e institutos de investigação. 

+ A Associação representará um número alargado de enti-
dades, em particular autarquias e empresas do sector, ga-
rantindo o reconhecimento como a principal representante 
nacional para o sector da limpeza urbana. Participará nos 
processos de auscultação, grupos de trabalho, estruturas 
de missão e outras iniciativas similares, contribuindo para a 
melhoria do enquadramento estratégico e legal do sector.

+ A Associação desenvolverá, juntamente com as congéneres 
europeias, uma estratégia para a limpeza urbana de âmbi-
to europeu. As várias associações trabalharão em conjunto 
para criar instrumentos comuns, nomeadamente índices e 
sistemas de indicadores, potenciando a comparação inter-
nacional entre países e cidades. 

+ Através da sua ação, a Associação contribuirá para que, até 
2030, as cidades portuguesas estejam entre as cidades mais 
limpas da Europa, de acordo com os índices reconhecidos 
por vários países, regiões e cidades. Os cidadãos reconhe-

cerão o contributo das entidades responsáveis pela limpeza 
urbana para cidades mais limpas e saudáveis, para a des-
carbonização e para a preservação do capital natural. O pa-
pel das entidades responsáveis pela limpeza urbana, sejam 
entidades públicas ou privadas, para cidades mais limpas e 
saudáveis, será amplamente reconhecido pela população.

+ A Associação será um ponto de encontro para as várias par-
tes interessadas. Os municípios partilharão as melhores prá-
ticas, criando valor ambiental e económico em todo o país. 
As empresas do sector apostarão também nas melhores 
práticas e contribuirão para o desenvolvimento de soluções 
inovadoras, criando com os municípios laboratórios vivos 
para o teste de novos produtos e sistemas de promoção 
da economia circular. Os trabalhadores do sector realizarão 
a sua atividade de forma continuamente mais segura e en-
contrarão oportunidades para o desenvolvimento profissio-
nal e pessoal. Finalmente, os cidadãos estarão mais sensi-
bilizados para a limpeza urbana e serão agentes ativos na 
promoção de cidades mais limpas.

Caberá assim à ALU liderar um processo de transição para cida-
des mais limpas e saudáveis, contribuindo simultaneamente para 
a qualidade de vida e para o desenvolvimento de um sector de 
serviços e dos sectores industriais a montante.
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Finalmente, os 
cidadãos estarão mais 
sensibilizados para 
a limpeza urbana e 
serão agentes ativos na 
promoção de cidades 
mais limpas
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8.
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8.
A visão apresentada deverá ser concretizada através do plano 
de ação proposto. Este baseia-se também na auscultação aos 
stakeholders, na avaliação do quadro legal e estratégico e na aná-
lise de documentos de referência, tal como a própria visão. As 
ações propostas são apresentadas nas secções seguintes.

PLANO DE AÇÃO

8.1. EIXO GOVERNANÇA E 
RECONHECIMENTO

O eixo Governança e Reconhecimento inclui ações que contribui-
rão para consolidar a governança do próprio sector da limpeza 
urbana e para aumentar o reconhecimento da Associação Lim-
peza Urbana – Parce ria para as Cidades + Inteligentes e Susten-
táveis (ALU) e da própria atividade da limpeza urbana entre os 
stakeholders mais relevantes (e.g., municípios, empresas, traba-
lhadores, cidadãos, universidades, centros de investigação e con-
géneres europeias).
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AÇÃO DESCRIÇÃO

Publicação de guias 
técnicos para as 
atividades de limpeza 
urbana

Existem várias atividades de limpeza urbana que não têm quaisquer referências técnicas publicadas. A sua execução é baseada assim na 
experiência das equipas responsáveis, sejam serviços públicos ou privados, o que pode levar a uma perpetuação de práticas menos corretas 
e indutoras de impactes ambientais ou sobrecustos. 
A Associação poderá responder a esta lacuna e promover a publicação de guias técnicos para atividades críticas de limpeza urbana, contri-
buindo assim para a normalização e disseminação das melhores práticas no sector. Estes guias poderão ser desenvolvidos por especialistas 
externos e associados, num formato de comissão técnica.
Investimento previsto: 60 000 EUR para quatro guias técnicos

Criação de módulos 
formativos sobre as 
atividades de limpeza 
urbana

A estratégia de capacitação deverá ser complementada ainda com módulos formativos dirigida aos técnicos da administração pública e 
das empresas. Estes módulos deverão incidir sobre as várias atividades de limpeza urbana (e.g., monda química, lavagem de ruas, sistemas 
de informação) mas também nas várias dimensões possíveis (e.g., planeamento, orçamentação, operação, monitorização). Estes módulos 
permitirão consolidar as melhores práticas e, simultaneamente, contribuir para o cumprimento das necessidades de formação dos técnicos.
Os módulos deverão ser preparados com vista à sua divulgação em plataforma digital. Desta forma será possível assegurar o escalar e a 
disponibilização a todos os interessados, sem limitações de datas.
Investimento previsto: 50 000 EUR para 10 módulos técnicos

Criação de base de 
dados de prestadores 
de serviços e 
fornecimento de 
equipamentos 

Existe um número significativo de fornecedores de equipamentos e prestadores de serviços de limpeza urbana a atuar no mercado. A conso-
lidação de uma base de dados de fornecedores e prestadores de serviços, com referências de produtos, catálogos, entre outros elementos, 
contribuirá para a competitividade do mercado e a aposta em soluções inovadoras. As entidades adjudicantes poderão assim aceder a um 
universo mais alargado de soluções. A base de dados deverá ser disponibilizada via plataforma digital de acesso reservado aos associados. 
Investimento previsto: 15 000 EUR

Criação de conteúdos 
de base para a 
contratação pública de 
atividades de limpeza 
urbana

Um dos desafios para a contratação pública é a introdução de elementos técnicos e ambientais, em linha com orientações como as compras 
públicas ecológicas, que não desvirtuem outros princípios fundamentais. Nesse sentido, de forma a melhorar os processos de contratação 
pública, a Associação deverá desenvolver e disponibilizar elementos como minutas, cláusulas, entre outros, que possam ser adotados pelos 
adjudicantes nos processos concursais. Estes elementos serão validados previamente por especialistas técnicos e jurídicos de forma a garan-
tir a sua conformidade com o Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro..
Investimento previsto: 10 000 EUR

Estabelecimento 
de protocolos de 
colaboração com a 
Academia e Centros de 
investigação 

Um dos desafios é a necessidade de atrair recursos qualificados para esta área. Para isso, propõe-se mobilizar as instituições de ensino e 
investigação para os temas da limpeza urbana, procurando o desenvolvimento de teses de mestrado e investigação como forma de estimular 
a literatura e investigação nacional na área, através de protocolos com a academia e centros de investigação.
Investimento previsto: n.a.

TABELA 7: AÇÕES PROPOSTAS NO EIXO CAPACITAÇÃO
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8.3. EIXO MOBILIZAÇÃO 
A mobilização é um dos elementos essenciais para promover ci-
dades mais limpas e saudáveis. A mobilização social tem de ser 
conseguida através de formas inovadores de comunicação, pro-
curando estudar comportamentos e introduzir conceitos inova-
dores (e.g. nudge), fazendo uso de personalidades da comunida-
de local que funcionem como embaixadores. Sem uma atuação 
preventiva e proativa dos cidadãos e das empresas, restará aos 
municípios e outras entidades responsáveis pela limpeza urbana 
uma abordagem reativa. O investimento em sensibilização tem 
assim o potencial de reduzir os custos gerais da atividade de lim-
peza urbana, bem como transformar a sociedade, tornando-a 
mais participativa, empática e ambientalmente responsável.

As ações propostas para o eixo de mobilização resultam não 
só de experiências anteriores da Associação, onde se destaca a 
campanha “#nochãoéquenão”, mas também da própria ausculta-
ção de stakeholders. 

O investimento em 
sensibilização tem assim 
o potencial de reduzir 
os custos gerais da 
atividade de limpeza 
urbana, bem como 
transformar a sociedade, 
tornando-a mais 
participativa, empática 
e ambientalmente 
responsável
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Criação de conteúdos 
de mobilização para 
utilização por parte dos 
associados

A ALU tem vindo a apoiar os seus associados através da disponibilização de conteúdos tipificados de mobilização, que podem ser adaptados 
por partes destes e usados em campanhas locais. Incluem-se neste âmbito conteúdos como brochuras, pósteres, mupi, conteúdos digitais, 
entre outros. Esta ação permitirá apoiar municípios, principalmente aqueles com menor capacidade para investir recursos no desenvolvimen-
to de campanhas próprias, contribuindo para uma maior sensibilização da população. As entidades que usufruam destes conteúdos deverão 
também identificar o alcance das campanhas realizadas, contribuindo assim para monitorizar o alcance da ação
Investimento previsto: 5 000 EUR por ano

Promoção ou co-
promoção de 
campanhas de 
mobilização para áreas 
prioritárias 

Para além dos conteúdos a disponibilizar aos associados, a Associação deverá também promover, de forma isolada ou em co-promoção, 
campanhas de maior escala em áreas prioritárias de atuação. Esta ação é especialmente adequada para temas de escala nacional e onde não 
existem especificadas locais, como, por exemplo, os plásticos de utilização única ou as beatas. Os canais preferenciais deverão ser o digital 
pelo alcance e pelo investimento necessário.
Simultaneamente, considerando os desafios nacionais para os próximos anos, é expectável que a Associação possa contribuir para cam-
panhas lideradas por outras entidades. Nestes casos, a Associação poderá assegurar uma perspetiva única para estas campanhas, como 
aspetos operacionais ou comportamentais, que outros promotores poderão estar mais distantes.
Investimento previsto: 5 000 EUR por ano

Desenvolver um 
Barómetro Nacional 
para a Limpeza Urbana, 
monitorizando as 
atitudes dos cidadãos 
para o tema da limpeza 
urbana 

Um dos elementos principais da visão da Associação é uma população consciente e mobilizada para a limpeza urbana. As restantes ações 
têm como objetivo mudar comportamentos, é preciso também medir e acompanhar a mudança de atitudes e comportamentos dos cida-
dãos, empresas e outros stakeholders (e.g., turistas). Assim, a ALU deverá promover o desenvolvimento e implementação de um Barómetro 
Nacional para a Limpeza Urbana. As métricas obtidas serão um importante contributo para avaliar o sucesso das ações da Associação e de 
outros agentes relevantes bem como avaliar perceção da importância da limpeza urbana por parte dos cidadãos.
O barómetro deverá ser realizado a cada três anos, garantindo pelo menos dois períodos até 2025 (e.g., 2022 e 2023). O desenvolvimento 
inicial tem especial importância pois definirá, em grande medida, o alcance das questões a colocar.
Investimento previsto: 10 000 EUR na primeira edição, 5 000 EUR nas edições seguintes

Desenvolvimento 
de estudo sobre o 
comportamento dos 
cidadãos

O sucesso das iniciativas de mobilização depende, em grande medida, do conhecimento que se tem sobre grupos-alvo específicos. Este 
conhecimento permite desenhar estratégias e conteúdos específicos para cada segmento de público.
Esta medida teria como principal output um guia para entidades com responsabilidade nesta área, especialmente autarquias, e um ciclo de 
formação para técnicos de comunicação.
Investimento previsto: 20 000 EUR

TABELA 8: AÇÕES PROPOSTAS NO EIXO MOBILIZAÇÃO 
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8.4. EIXO LEGISLAÇÃO 
  E ENFORCEMENT
O sector da limpeza urbana não tem um enquadramento legal e 
estratégico semelhante a outras atividades de escala semelhante, 
como a recolha de resíduos. Por este motivo, existem lacunas sig-
nificativas que afetam as atividades de limpeza urbana, não só na 
operação, mas também na gestão. A Associação deverá assumir 
um papel importante no eixo legislação e enforcement, traba-
lhando em proximidade com outras entidades, nomeadamente a 
administração central, no sentido a ultrapassar constrangimentos 
de natureza legal.

A duração e dimensão destes processos é, por definição, uma 
incógnita. Por esse motivo, é necessário considerar um mode-
lo de continuidade e de especialização. Propõe-se assim o esta-
belecimento de diferentes grupos de trabalho, constituídos por 
técnicos e especialistas dos próprios associados, potencialmente 
apoiados por outros especialistas contratados para o efeito.
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AÇÃO DESCRIÇÃO

Criação de grupo 
de trabalho para 
elaboração de 
propostas de alteração 
legislativa

Existe um conjunto alargado de temas de natureza legal para os quais a Associação poderá estar em uma posição privilegiada para dar 
resposta. Por exemplo, as viaturas utilizadas nas atividades de limpeza urbana podem encontrar dificuldades na homologação por parte 
do IMT, dadas as suas características únicas; a Diretiva Plásticos de Utilização Única estabelece que os sistemas integrados devem assumir 
os custos associados à limpeza urbana dos produtos abrangidos. O próprio quadro de contra-ordenações ambientais é extenso e de difícil 
aplicação. Estes e outros temas devem ser abordados por um grupo de trabalho com competências técnicas e jurídicas, capaz de propor 
alterações ou adições ao quadro legal.
Investimento previsto: n.a.

Criação de grupo 
de trabalho para 
desenvolver um 
modelo de governança 
económica para as 
atividades de limpeza 
urbana 

Outro desafio que o sector enfrenta é a inexistência de orientações ou de um quadro detalhado para a governança económica das ativida-
des de limpeza urbana. Por comparação, a recolha de resíduos tem um regime detalhado, em grande medida pela atuação da ERSAR, que, 
independentemente das oportunidades de melhoria, é conhecido por todo o sector. É preciso também construir um quadro para a limpeza 
urbana, devendo partir da iniciativa dos próprios municípios e entidades do sector uma proposta inicial para clarificar aspetos como tarifas, 
delegação, contratos quadro, entre outros obstáculos. Em última análise, pretende-se estabelecer um quadro de governança económica das 
atividades de limpeza urbana, contribuindo assim para uma maior transparência dos custos e proveitos da atividade.
Estes e outros temas devem ser abordados por um grupo de trabalho com competências técnicas e jurídicas, capaz de propor um quadro 
de governança económica coerente.
Investimento previsto: n.a.

Promoção de uma 
Estratégia Nacional 
para a Monitorização e 
Fiscalização Ambiental 

Uma das oportunidades identificadas no contexto dos workshops de auscultação foi a necessidade de estabelecer um quadro coerente 
para monitorização e fiscalização ambiental. Apesar de este tema ultrapassar o âmbito da limpeza urbana, os associados consideraram que 
a Associação deve motivar a administração central para desenvolver e aplicar uma Estratégia Nacional para a Monitorização e Fiscalização 
Ambiental, garantindo uma coerência estratégica a nível nacional, com orientações claras de responsabilidades e de penalizações. Para além 
de motivar, a Associação deverá também contribuir ativamente para este processo, assumindo a representação do sector, em colaboração 
com entidades como institutos e direções, as autoridades de fiscalização e policiamento, entre outras.
Novamente, considera-se que a figura do grupo de trabalho da Associação será a mais eficaz para este propósito. Este poderá garantir não 
só a representatividade dos diferentes tipos de stakeholders, mas acima de tudo a competência técnica e o pragmatismo das entidades que 
vivem com os impactes das práticas inadequadas.
Investimento previsto: n.a.

Elaboração de 
recomendações para 
o desenvolvimento 
de regulamentos 
municipais 
harmonizados

No contexto do enforcement, existem oportunidades imediatas de atuação. De acordo com a auscultação, verificam-se assimetrias no que 
diz respeito aos regulamentos municipais. Apesar de estes serem da estrita responsabilidade dos municípios, a Associação pode contribuir 
para este processo através do desenvolvimento de recomendações e de minutas, baseadas no benchmark de melhores práticas nacionais. Os 
municípios poderão assim adotar estas recomendações, harmonizando à escala nacional elementos como aspetos técnicos, procedimentos, 
coimas, entre outros.
Investimento previsto: 10 000 EUR
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8.5. EIXO INOVAÇÃO
O contínuo desenvolvimento do sector na perspetiva da eficá-
cia e da eficiência, aumentando assim os benefícios para a so-
ciedade, só é possível com uma aposta na inovação. Esta poderá 
ser focada na tecnologia, mas também nos próprios modelos de 
governança e gestão. Também não deverá ser vista como uma 
responsabilidade exclusiva das empresas privadas, sejam forne-
cedores ou prestadores de serviços, mas também das entidades 
públicas em articulação com entidades de investigação e desen-
volvimento nacionais e internacionais. Em particular, as entidades 
públicas têm um papel fundamental na indução de tecnologias 
e modelos inovadores. A Associação poderá atuar neste âmbito 
em duas vertentes: (1) como indutora de inovação junto dos seus 
associados, promovendo instrumentos como as compras públi-
cas de inovação e identificando tecnologias e modelos promisso-
res; e (2) como promotora de consórcios e iniciativas coletivas de 
inovação, como candidaturas a apoios para a inovação e protoco-
los de colaboração para o teste e demonstração.
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Promover os 
instrumentos de 
compras públicas de 
inovação

As compras públicas poderão ser um instrumento importante de indução de inovação e atividades de I&D, quer nas empresas quer nas enti-
dades públicas compradoras de produtos e serviços. O Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua redação atual, estabelece o conceito de Parcerias para a Inovação no artigo 218º. Este regime é vocacionado para parcerias 
a longo prazo tendentes ao desenvolvimento e à posterior aquisição de produtos, serviços ou obras novos e inovadores.
Contudo, sem uma praxis estabelecida, estas dificilmente vão ser adotadas por entidades adjudicantes. A Associação pode desenvolver esta 
mesma praxis, trabalhando com entidades como a ANI, o IMPIC, I.P., e a AMI, I.P., que lideram a promoção deste instrumento, e os potenciais 
adjudicatários. Este desenvolvimento deverá realizado com casos de estudo concretos, que poderão depois ser apresentados em documen-
tos de apoio de forma a serem mais facilmente replicados.
Investimento previsto: n.a.

Criar grupo de trabalho 
para a inovação no 
sector da limpeza 
urbana  

A inovação no sector da limpeza urbana depende também da coordenação de um conjunto de atores, nomeadamente das entidades do 
Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN), os fabricantes, os prestadores de serviços e os municípios. A criação de agendas de in-
vestigação e inovação entre os vários intervenientes deverá ser promovida por um grupo de trabalho no seio da própria Associação, com 
representantes dos vários intervenientes.
O ponto de partida desta Agenda, e por isso do próprio grupo de trabalho, passará pela identificação das necessidades e oportunidades do 
próprio sector e, posteriormente, das capacidades existentes no próprio sector. A matriz de necessidades e capacidades resultante consti-
tuirá a base para futuras candidaturas, parcerias para a inovação, ou outros modelos colaborativos que impulsionarão a inovação no sector.

Criar uma rede de 
laboratórios vivos para 
a limpeza urbana 

Um dos aspetos mais críticos para promover a inovação no sector é a capacidade de testar e demonstrar as soluções inovadoras em contexto 
real. Este é um sector com uma forte componente operacional, mas ao contrário de linhas de produção em ambientes controlados, tem de 
se adaptar a imponderáveis, como o comportamento humano, condições climatéricas, entre outros aspetos. Por este motivo, para induzir a 
inovação do sector é necessário promover ambientes de teste em condições reais. 
A ALU deverá assim promover juntos dos seus associados a criação de uma rede de laboratórios vivos, ou seja, ambientes de teste e de-
monstração para as soluções inovadoras. Esta rede deverá tomar a forma, numa primeira fase, num protocolo entre municípios, o SCTN, as 
empresas privadas e outras entidades que queiram participar. Este protocolo definirá as linhas gerais do que constituem laboratórios vivos. 
Depois, caso a caso, deverão ser definidos regulamentos e procedimentos para cada laboratório vivo. Dada a inovação do próprio conceito, 
será importante a liderança de alguns municípios, que poderão depois ser replicados. 
Investimento previsto: n.a.

TABELA 10: AÇÕES PROPOSTAS NO EIXO INOVAÇÃO 
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1.1. CRONOGRAMA DE 
IMPLEMENTAÇÃO

As ações propostas foram desenvolvidas numa perspetiva de 
curto e médio-prazo, mais concretamente para os quatro próxi-
mos anos (2022-2025). 

O objetivo destes quatro anos é assim consolidar a atuação nos 
cinco eixos referidos. Findo este período, a Associação deverá 
promover uma nova reflexão dos desafios do sector e da sua po-
sição no contexto nacional e europeu, e definir um novo conjunto 
de ações para o período de 2026-2030. 
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AÇÃO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Organização do Encontro Nacional de Limpeza Urbana

Atribuição dos prémios limpeza urbana

Desenvolvimento e publicação do Índice Cidades + Limpas

Promoção de uma estratégia nacional para a limpeza urbana

Promoção do sector da limpeza urbana à escala europeia

Publicação de guias técnicos para as atividades de limpeza urbana

Criação de módulos formativos sobre as atividades de limpeza urbana

Criação de base de dados de prestadores de serviços e fornecimento de equipamentos 

Estabelecimento de protocolos de colaboração com a academia

Criação de conteúdos de mobilização para utilização por parte dos associados

Promoção ou co-promoção de campanhas de mobilização para áreas prioritárias 

Desenvolver um barómetro nacional para a limpeza urbana

Desenvolvimento de estudo sobre o comportamento dos cidadãos

Criação de GT para elaboração de propostas de alteração legislativa

Criação de GT para o desenvolvimento um modelo de governança económica

Promoção de uma estratégia nacional para a monitorização e fiscalização ambiental

Elaboração de recomendações para o desenvolvimento de regulamentos municipais

Promover os instrumentos de compras públicas de inovação

Criar grupo de trabalho para a inovação no sector da limpeza urbana

Criar uma rede de laboratórios vivos para a limpeza urbana 

TABELA 11: AÇÕES PROPOSTAS NO EIXO INOVAÇÃO 
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8.7. GOVERNANÇA
Uma estratégia ou plano de ação deve ser acompanhado por um 
modelo de governança que garanta o devido acompanhamento 
e, caso necessário, a adaptação para convergir com os objetivos 
iniciais de tal estratégia ou plano. O presente estudo 

O desenvolvimento e aplicação do plano implica um modelo de 
governança que promova a participação ativa e inclusiva dos as-
sociados, em primeiro lugar, mas também de outras entidades 
relevantes para a persecução dos objetivos da ALU. O modelo 
de governança deverá também assegurar a monitorização, ava-
liação e acompanhamento das ações recomendadas. No sentido 
de cumprir estes objetivos, propõe-se um modelo de governança 
caracterizado pelos seguintes pontos:

+ Liderança: o modelo de governança deverá ser liderado pe-
los próprios órgãos da ALU, nomeadamente a sua direção, 
que deverá avaliar periodicamente a implementação das 
ações previstas e os desafios e oportunidades que possam 
evoluir durante os próximos anos.

+ Envolvimento: para além da própria direção, deverão tam-
bém ser envolvidos outros órgãos ou entidades, como o 
conselho consultivo, que poderá recomendar caminhos al-
ternativos ou oportunidades de melhoria para as ações to-
madas.

+ Comunicação: a Associação deverá assegurar a comunica-
ção dos resultados da implementação do plano de ação, 
bem como de outras ações que contribuam para a visão 
proposta; os eventos como o encontro Anual ou as publica-
ções escritas deverão ser incluídos na própria governança 
do sector.

+ Periodicidade: a monitorização do plano de ação deverá ter 
uma periodicidade anual, possivelmente articulando com 
outros momentos de avaliação da Associação, como o rela-
tório de atividades anual.
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9.
O sector da limpeza urbana e dos serviços que a compõem cons-
tituem um elemento fundamental para a qualidade de vida dos 
cidadãos, contribuindo na dimensão ambiental, económica e so-
cial. Na ausência destas atividades, as cidades e os cidadãos não 
poderão desenvolver-se de forma equilibrada. Contudo, apesar 
da sua importância, não só para a qualidade de vida dos cida-
dãos, mas também pelo custo que representa às autarquias, este 
sector não é suficientemente caracterizado em Portugal.

O presente estudo procurou responder precisamente a esta lacu-
na, identificando e caracterizando o sector pela sua dimensão e 
importância. Esta caracterização serviu ainda para construir uma 
base de suporte à ALU para a definição de uma estratégia de 
intervenção, no sentido da defesa do interesse dos municípios 
e das empresas prestadoras de serviços de limpeza urbana, a 
promoção do sector como fundamental para o desenvolvimento 
sustentável e qualidade de vida dos cidadãos e o desenho de po-
líticas públicas mais adequadas.

A importância e dimensão do sector encontra-se demonstrada 
pelos indicadores calculados, como os empregos e o VAB cria-
do diretamente e indiretamente ou os potenciais benefícios am-

bientais de uma transição para soluções como a eletrificação da 
limpeza urbana. Como foi demonstrado, nestas dimensões, as 
atividades não reguladas da limpeza urbana têm uma escala se-
melhante às atividades reguladas, nomeadamente a recolha de 
resíduos, onde já existe um ambiente regulatório implementado.

As ações propostas, organizadas em cinco eixos, permitem res-
ponder aos desafios do sector e de forma proporcional à sua di-
mensão e, acima de tudo, à visão proposta para o sector da lim-
peza urbana. É através da persecução da visão apresentada e da 
implementação das medidas propostas que a ALU contribuirá 
para uma maior eficácia e eficiência do sector e, em última análise, 
para o desenvolvimento ambiental e socioeconómico das cidades.

Juntamente com os seus stakeholders, a Associação vai ser res-
ponsável por colocar em prática estas ações nos próximos quatros 
anos (2022-2025). Após este primeiro período, a ALU e restan-
tes entidades envolvidas deverão realizar um processo de reflexão 
acerca dos objetivos do sector e da sua posição no contexto na-
cional e europeu. Esta reflexão servirá de suporte para a definição 
de um novo conjunto de ações para o período de 2026-2030. 

COMENTÁRIOS FINAIS
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ANEXO I. 

INQUÉRITO AOS 
MUNICÍPIOS E JUNTAS 

DE FREGUESIA

A associação LIMPEZA URBANA – Parceria para Cidades + Inteli-
gentes e Sustentáveis (ALU) encontra-se a realizar um estudo para 
caracterizar e quantificar a importância das atividades ligadas ao 
sector da limpeza urbana em Portugal, na perspetiva social, eco-
nómica e ambiental, e identificar os principais eixos de atuação 
para o sector e para a própria Associação.

Pretende-se que os resultados do Estudo possam constituir uma 
base de suporte à ALU para a definição de uma estratégia de in-
tervenção, no sentido da defesa do interesse dos municípios e das 
empresas prestadoras de serviços de limpeza urbana, a promoção 
do sector como fundamental para o desenvolvimento sustentável 
e qualidade de vida dos cidadãos e o desenho de políticas públicas 
mais adequadas.

Convidamos todos os municípios, juntas de freguesia e as empre-
sas fornecedoras de produtos e equipamentos a responder ao in-
quérito e assim contribuir para a defesa destes sector fundamental 
para a qualidade de vida e desenvolvimento sustentável.

Sempre que solicitado, considere o ano de 2019 como o ano de 
referência.

Todas as respostas são confidenciais, não serão divulgadas e ser-
vem apenas para caracterização do sector.
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ÁREAS PRIORITÁRIAS
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MODELO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
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OPERAÇÃO - RECURSOS HUMANOS
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OPERAÇÃO - RECURSOS HUMANOS
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OPERAÇÃO - EQUIPAMENTOS
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OPERAÇÃO - EQUIPAMENTOS
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CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
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CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
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AÇÕES - SENSIBILIZAÇÃO
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AÇÕES - SENSIBILIZAÇÃO



113

A IMPORTÂNCIA E IMPACTE DO SECTOR DA LIMPEZA URBANA EM PORTUGAL

AÇÕES - COIMAS
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AÇÕES - OUTRAS
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ANEXO II. 

RESULTADOS INQUÉRITO 
AOS MUNICÍPIOS E 

JUNTAS DE FREGUESIA

Dados do Município ou Junta de Freguesia

No total foram obtidas 56 respostas, sendo que 47 são referentes 
a Câmaras Municipais / Empresas municipais (CM/EM) e 9 Juntas 
de Freguesia (JF), como se lista de seguida.

Câmaras municipais / Empresas municipais respondentes:
 
• CM Alcochete
• CM Alcoutim
• CM Alvaiázere
• CM Alvito
• CM Amarante
• CM Arouca
• CM Arronches
• CM Bombarral
• CM Braga
• CM Bragança
• CM Cascais

• CM Lagoa (Açores)
• CM Lamego
• CM Loulé
• CM Loures
• CM Machico
• CM Madalena
• CM Mafra
• CM Marco de Canaveses
• CM Mealhada
• CM Moimenta da Beira
• CM Nazaré

• CM Ourém
• CM Paços de Ferreira
• CM Palmela
• CM Paredes
• CM Penedono
• CM Pombal
• CM Ponte de Sor
• CM Rio Maior
• CM Santa Marta 
 de Penaguião
• CM Silves
• CM Sintra
• CM Soure
• CM Tabuaço

• CM Tomar
• CM Trofa
• CM Vila do Bispo
• CM Vila Real
• CM Vimioso
• CM Vinhais
• CM Viseu
• Ambiolhão -  CM Olhão
• EMARP - CM Portimão
• Esposende Ambiente, 
 EM - CM Esposende
• Maiambiente, EM - CM Maia
• Resíduos do Nordeste
 CM Miranda do Douro
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Juntas de Freguesia respondentes:

• JF Algoz e Tunes
• JF Areeiro
• JF Benfica
• JF Encosta do Sol
• JF Estrela
• JF Manique do Intendente, 
 Vila Nova de São Pedro e Maçussa
• JF Santo António
• JF São Marcos da Serra
• JF Vila Nova da Rainha

POPULAÇÃO (NÚMERO DE 
HABITANTES) ÁREA (KM2)

Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo 

CM/EM 50 377,9 391 402 10 295,0 1 173,6 45,0

JF 14 617,1 40 000 974 33,8 161,7 1,5

TABELA 12: POPULAÇÃO E ÁREA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS 
E JUNTAS DE FREGUESIA RESPONDENTES

ÁREAS PRIORITÁRIAS

De entre as várias áreas críticas apresentadas, 25% dos 56 respon-
dentes indicaram a recolha de resíduos como o tema mais críti-
co, seguido da sensibilização e dos dejetos caninos com 17,9%. As 
áreas críticas menos votadas foram a limpeza de terrenos e a lava-
gem de ruas, ambas com 1,8%. De notar que algumas das temáti-
cas apresentadas não receberam qualquer resposta.
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FIGURA 22: ÁREAS CRÍTICAS DA LIMPEZA URBANA 
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MODELO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
URBANA

No que concerne ao modelo de gestão dos serviços de limpeza 
urbana, 52% dos respondentes caracterizou-o como prestação 
direta do serviço (por exemplo, através de serviços municipais e 
associações de municípios); seguido de 38% que afirmaram que 
o modelo de gestão é a delegação do serviço (por exemplo em 
empresas municipais, intermunicipais ou juntas de freguesia); 7% 
indicou que recorre a prestação do serviço através de parcerias 
públicas; e 4% adota regimes de conceção do serviço.
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Quanto à proporção de serviços de limpeza urbana prestados por 
operadores privados, 16,1% indicaram não recorrer a operadores 
privados e 10,7% dos respondentes indicaram que a totalidade 
do serviço é desempenhado por estes operadores. A proporção 
com maior representatividade (30,4%) refere-se a uma prestação 
de serviços de limpeza urbana prestados por operadores privados 
entre 1 e 10%.

FIGURA 23: MODELO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (%) 
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FIGURA 24: PROPORÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 
PRESTADOS POR OPERADORES PRIVADOS (%) 
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OPERAÇÃO – RECURSOS HUMANOS

As respostas obtidas permitem concluir que a atividade de Limpe-
za Urbana em Portugal tem associado cerca de 12 000 postos de 
trabalhos diretos. A Figura 25 apresenta a dispersão do coeficiente 
trabalhadores (FTE) por 1 000 habitantes. O limite inferior repre-
senta o valor do 1º quartil, o limite intermédio representa a media-
na, ou seja, o valor mais comum, e o limite superior representa o 
terceiro quartil. A interpretação da figura é de que a mediana é 1,15 
postos de trabalho por 1 000 trabalhadores, mas que vários muni-
cípios ou freguesias apresentam valores superiores.

FIGURA 25: ALOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS AOS SERVIÇOS DE 
LIMPEZA URBANA EM FTE, CONSIDERANDO RECURSOS PRÓPRIOS E 

SUBCONTRATADOS (%)
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No que diz respeito aos FTE de mulheres nos serviços de limpeza 
urbana, em média, este valor é de aproximadamente 27%, sendo 
que no máximo as mulheres representam 70% dos recursos hu-
manos associados a estas atividades (Figura 26: Percentagem de 
FTE de mulheres nos serviços de limpeza urbana (%)Figura 26). 
Em termos de percentagem de FTE de mulheres exclusivamente 
dedicadas aos serviços operacionais de limpeza urbana (%), em 
média são praticamente 25%, sendo que apenas um respondente 
indicou que a totalidade dos FTE de mulheres está atribuído a es-
tes serviços (Figura 27).
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FIGURA 26: PERCENTAGEM DE FTE DE MULHERES 
NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (%)
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FIGURA 27: PERCENTAGEM DE FTE DE MULHERES EXCLUSIVAMENTE NOS 
SERVIÇOS OPERACIONAIS DE LIMPEZA URBANA (%)

A média de idades dos recursos humanos dedicados a atividades 
operacionais encontra-se nos 48 anos, sendo os 45 anos a ida-
de com maior representatividade, seguida pelos 50 anos (33,9% e 
16,1%, respetivamente) (Figura 27).

Quanto à formação escolar, em média, os recursos humanos alo-
cados a atividades de Limpeza Urbana apresentaram 7,14 anos de 
escolaridade, segundo a distribuição apresentada na Figura 28.
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ATIVIDADES OPERACIONAIS (%)
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FIGURA 29: MÉDIA DOS ANOS DE ESCOLARIDADE DOS RECURSOS HUMANOS 
ALOCADOS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA (%)

OPERAÇÃO – EQUIPAMENTOS E INTERVENÇÕES

A pesquisa acerca da capacidade  de viaturas disponíveis para ser-
viços de Limpeza Urbana permitiu concluir que, por cada 10.000 
habitantes existem 2,3 m3 de capacidade de varredoras mecânicas 
disponíveis (Figura 29) e 2,5 m3 de capacidade de lava-ruas (Figu-
ra 30). Novamente, a interpretação das figuras seguintes deverá 
ser feita com base em quartis. 

O limite inferior representa o 1º quartil do rácio de capacidade por 
10 000 habitantes, o limite intermédio representa a mediana, ou 
seja, o valor mais comum para este rácio, e o limite superior re-
presenta o 3º quartil. Verifica-se que existe alguma dispersão na 
capacidade das varredoras mecânicas por 10 000 habitantes, o 
que pode ser relacionado com a aposta na varredura manual em 
alguns dos municípios inquiridos, mas nos lava-ruas a dispersão é 
mais significativa. 

Esta é explicada pelo facto de existirem vários municípios que não 
reportaram qualquer capacidade de lava-ruas, o que baixa tanto a 
mediana como o limite inferior. É expectável que estes municípios 
subcontratem estes serviços e por tal motivo não tenham informa-
ção sobre a capacidade instalada. 
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FIGURA 30: CAPACIDADE DE VARREDORAS MECÂNICAS (VALORES EM M3 DE 
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Foi utilizada a mesma abordagem para outros tipos de equipa-
mentos de Limpeza Urbana, nomeadamente papeleiras, cinzeiros, 
dispensadores de sacos para dejetos caninos e ecopontos de praia. 
As respostas foram normalizadas por 10 000 habitantes de forma 
a poderem ser comparáveis. A Tabela 13 apresenta os valores de 
referência obtidos, considerando as medianas como nos exemplos 
anteriores, mas onde foram retirados os municípios que indicaram 
não ter nenhum dos respetivos equipamentos.

EQUIPAMENTOS NÚMERO DE EQUIPAMENTOS POR 
10.000 HABITANTES

Papeleiras 77,9

Cinzeiros 14,1

Dispensadores de sacos para dejetos 7,2

Ecopontos de praia 4,8

TABELA 13: NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS POR 10 000 
HABITANTES

A análise dos consumos de água e combustível para viaturas asso-
ciadas a trabalhos de Limpeza Urbana foi questionada, permitin-
do aferir que, por cada 10 000 habitantes existe um consumo de 
aproximadamente 424 m3 de água e 15 mil litros de combustível. 
Assim, foi necessário remover algumas das respostas por estarem 
desviadas dos valores de referência em pelo menos uma ordem de 
magnitude (p.ex., valores em litros vs. m3).

Relativamente às intervenções verificadas no ano de 2019, consi-
derado o ano de referência, novamente normalizaram-se as res-

postas com base no número de habitantes e calculou-se a mediana 
dos respetivos coeficientes. Os valores obtidos são apresentados na 
Tabela 14. Por exemplo, estima-se que são realizadas 8 desinfestações 
ou 20 ações de deservagem por cada 10 000 habitantes ao longo do 
ano. Praticamente todos os indicadores apresentam variações signifi-
cativas que podem estar associadas às próprias práticas dos municí-
pios, mas também à própria interpretação das questões. Em futuros 
inquéritos, deverá ser melhor caracterizada a definição de ação.

TIPOLOGIA DE AÇÕES NÚMERO DE AÇÕES POR 10 000 
HABITANTES

Limpeza de dejetos caninos 43,0

Limpeza de graffitis 1,4

Infestações e pragas 8,0

Limpeza de praias 14,4

Limpeza e manutenção de espaços 
verdes 83,9

Limpeza de linhas de água e infraes-
truturas hidráulicas 3,4

Lavagem de ruas 15,1

Recolha de resíduos 157,9

Limpeza de terrenos 8,6

Limpeza de beatas e pastilhas 39,9

Recolha de verdes e monos 97,1

Monda química / limpeza de ervas 
nas ruas 20,0

Ações de sensibilização 2,3

TABELA 14: NÚMERO DE AÇÕES POR 10 000 HABITANTES
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CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

No que se refere aos custos anuais com atividades de Limpeza Ur-
bana, os inquiridos foram convidados a indicar uma estimativa de va-
lores considerando os custos de amortização de equipamentos, os 
consumíveis, os custos com recursos humanos, os custos com ações 
de sensibilização e com subcontratação de serviços. 

A acompanhar a indicação da estimativa de custos com a limpeza 
urbana, os inquiridos foram também questionados acerca do grau 
de confiança associado ao valor transmitido (1 - pouca confiança, 5 - 
muita confiança). 

Para estimar um custo de referência, optou-se por considerar ape-
nas os valores acima de zero e reportados com grau de confiança 
nos dois níveis superiores (4 e 5). Optou-se também por analisar com 
base na tendência e não com valores estáticos, como foi feito para 
outros indicadores. 

Considerou-se esta a melhor abordagem devido aos efeitos de escala 
existentes entre custos e população servida. Com base nos critérios 
identificados, os resultados obtidos permitem afirmar que o custo da 
Limpeza Urbana é de praticamente 30€ por habitante e ano (Figura 
34).

FIGURA 35: ESTIMATIVA DOS CUSTOS ANUAIS (EM EUROS) COM ATIVIDADES 
DE LIMPEZA URBANA

AÇÕES – SENSIBILIZAÇÃO

Questionados sobre a realização de pelo menos uma ação de sen-
sibilização sobre os temas da Limpeza Urbana nos anos de 2019 ou 
2020, 64% indicaram que sim (36 respondentes), como se observa na 
Figura 35. Dentro destes 36 respondentes, os FTE alocados a ações 
de sensibilização no ano de referência (considerando recursos huma-
nos próprios e subcontratados) corresponde a 0,67 por cada 10 000 
habitantes (Figura 36). Contudo, verifica-se um desvio significativo à 
mediana para valores superiores, ou seja, existem alguns municípios 
que reportam valores significativamente mais elevados do que o va-
lor de referência considerado.

Quanto aos temas mais abordados nas ações de sensibilização rea-
lizadas destacam-se (Figura 37): a correta separação dos resíduos 
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(69%), o não abandono de resíduos junto aos contentores (69%) e o 
não atirar lixo para o chão (61%). No que respeita aos temas menos 
abordados realçam-se: os graffitis (com 97% dos respondentes a in-
dicar que não realizou qualquer ação nesta temática) e a limpeza de 
praias (com 81%).

Quanto a ações relativas à correta colocação de máscaras no lixo, 
como apresentado na Figura 38, os resultados mostram que 48% do 
total de respondentes não realizou qualquer ação que abordasse este 
tema, sendo que apenas 13% realizaram mais de 5 ações de sensibi-
lização.

FIGURA 36: REALIZAÇÃO DE PELO MENOS UMA AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 
SOBRE AS ÁREAS DE LIMPEZA URBANA EM 2019 OU 2020
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FIGURA 37: FTE ALOCADOS EM AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO NO ANO DE 
REFERÊNCIA
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AÇÕES – COIMAS

No que concerne às coimas aplicadas, foi levantada a questão se os 
regulamentos municipais preveem coimas em casos relacionados 
com as atividades de Limpeza Urbana (p.ex., deposição indevida de 
resíduos, dejetos caninos, graffitis), sendo que 64% indicou que sim, 
11% indicou que não e os restantes 25% não sabem ou não responde-
ram à questão (Figura 39). 

Dos respondentes que indicaram que sim (36), 64% recorre a bri-
gadas de fiscalização municipal ou da freguesia, 17% aloca esta res-
ponsabilidade à polícia municipal e 19% não especificou como faz a 
fiscalização (Figura 40).

Dos respondentes cujos regulamentos municipais preveem coimas 
para casos relacionados com a limpeza urbana, verificou-se que 80% 
não aplicou qualquer coima no ano de referência. 

No total foram apenas aplicou 7 coimas num valor global que ascen-
deu praticamente aos 20 mil euros.

FIGURA 40: REGULAMENTOS MUNICIPAIS PREVEEM COIMAS EM CASOS 
RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA
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FIGURA 41: FORMA DE FISCALIZAÇÃO
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FIGURA 42: NÚMERO DE COIMAS APLICADAS NO ANO DE REFERÊNCIA
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FIGURA 43: VALOR TOTAL DAS COIMAS APLICADAS NO ANO DE REFERÊNCIA 
(€)
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AÇÕES – OUTRAS

Relativamente a ações em curso ou em estudo para implementar 
inovação no âmbito da limpeza urbana, 24 respondentes indicaram 
diversas ações que estão a realizar, onde se destacam inovações nos 
sistemas de recolha de resíduos (como a implementação de sistemas 
de recolha porta a porta e sistemas pay as you throw); utilização de 
herbicidas sem glifosato; e utilização de tecnologias de informação 
para melhorar e otimizar os sistemas de gestão e de recolha de resí-
duos.

Quanto a ações que contribuam para a descarbonização no âmbito 
da limpeza urbana foram indicadas: a utilização de viaturas elétricas, 
desenvolvida por 15 respondentes; a utilização de equipamentos elé-
tricos (como varredoras e aspiradores elétricos), que está a ser im-
plementado por 7 municípios/freguesias; otimização de circuitos de 
recolha de resíduos para reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa associadas (2 municípios).
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FIGURA 44: AÇÕES EM CURSO OU EM ESTUDO PARA IMPLEMENTAR 
INOVAÇÃO NO ÂMBITO DA LIMPEZA URBANA
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ANEXO III. 

INTRODUÇÃO 
METODOLÓGICA À AES

ANÁLISE DE ENTRADAS-SAÍDAS

A quantificação dos contributos económicos e sociais é um dos 
elementos fundamentais de uma avaliação sectorial. Esta é par-
ticularmente relevante quando se discute uma atividade como a 
Limpeza Urbana, em que a interdependência da respetiva cadeia 
de fornecimento é significativa.

A Análise de Entradas-Saídas (AES) é uma técnica de modelação 
desenvolvida por Wassily Leontief que permite quantificar os im-
pactes indiretos que uma alteração estrutural (p.ex. aumento de 
eficiência) ou a alteração na procura de um bem ou serviço gera 
ao longo de toda a economia34. 

A ideia-chave desta análise é que cada um dos ramos de ativida-
de tem uma receita de produção fixa que pode ser descrita por 
um vetor de coeficientes técnicos.

Estes vetores são determinados a partir dos Quadros de Entra-
das-Saídas (QES), justificando assim o nome dado ao método.

Se for considerado que a economia está dividida em n ramos de 
atividade, cada um gerando um único produto, é possível descre-
ver o conjunto dos coeficientes técnicos numa matriz A cuja en-
trada na posição (i, j) indica a quantidade de recurso i necessário 
para produzir uma unidade de produto j (Figura 45). 

Por exemplo, a coluna do sectorelétrico tem em linha todo os 
inputs necessários de outros sectores para produzir uma unidade 
de produção. A definição desta matriz A constitui a base de qual-
quer análise de entradas-saídas.
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FIGURA 46: ESTRUTURA DA MATRIZ DE COEFICIENTES TÉCNICOS 
(MATRIZ A), DO VETOR DE IMPACTES SOCIOECONÓMICOS (VETOR D) 

E DO VETOR DA PROCURA FINAL (VETOR Y)

Se o objetivo da análise for avaliar o impacte de uma variação da 
procura, definido pelo vetor y, no consumo final de cada sector, é 
necessário resolver o sistema

x = (I - A)-1  y     (equação 1)

Onde x é o consumo total de cada sector, I é a matriz identidade 
e y o vetor de procura final. 

Se o interesse da análise incidir numa variável externa ao modelo, 
como o emprego, VAB, ou importações, define-se um vetor d que 
indica as quantidades destas variáveis necessárias por unidade 

de produção de cada ramo de atividade. Por exemplo, no caso 
de trabalhadores, o vetor d define o número de trabalhadores ne-
cessários por cada euro de produção. Neste contexto, é possível 
calcular o impacte direto sobre o emprego gerado por um vetor 
de procura y como d’y, onde os vetores estão todos em formato 
coluna e ‘ representa a transposta. 

Seguindo o mesmo exemplo do emprego, o impacte indireto 
de primeira ordem são os empregos gerados noutros sectores 
pelos consumos intermédios dos sectores alvo de estímulo. Por 
exemplo, a reciclagem de materiais requer maquinaria, e o forne-
cimento desta maquinaria gera empregos noutros sectores da 
economia. Os efeitos indiretos de primeira ordem calculam-se 
como d’Ay. Os empregos gerados pelo aumento dos sectores 
de maquinaria constituem os impactes indiretos de 2ª ordem. O 
impacte indireto de ordem k é calculado como d’Ak+1 y. 

A soma do impacte direto e dos impactes indiretos até n ordem 
é calculada por

b=diag(d)(I - A)-1 y     (equação 2)

Onde d é o vetor de impactes diretos e b o impacte na variável 
analisada. A expressão (I-A)-1 pode ser representada por L e é 
conhecida como matriz inversa de Leontief.

Os impactes indiretos podem em muitos casos ser relevantes. 
Quando uma empresa compra materiais ou produtos a outras 
empresas de modo a aumentar a sua produção, por exemplo, es-
tas últimas também terão que aumentar os seus fatores primários 
e comprar mais inputs a outras empresas. 

Este efeito em cadeia constitui os impactes indiretos de uma em-
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presa ou sector e contribuem para o nível de atividade da eco-
nomia.

Para além de impactes diretos e indiretos, é também possível cal-
cular impactes induzidos. Estes resultam do aumento de procura 
final pelos pagamentos realizados pela atividade de Limpeza Ur-
bana a sectores específicos, como das famílias e da administra-
ção pública. 

PRESSUPOSTOS E DADOS DE BASE

O método descrito foi utilizado no presente estudo para estimar 
os impactes diretos, indiretos e induzidos da atividade da Lim-
peza Urbana. As interações monetárias deste sector com outros 
sectores foram modeladas com base nos valores obtidos a par-
tir dos inquéritos e descritos no capítulo 6. Em termos práticos, 
estimaram-se os preços associados aos serviços contratados e 
prestados e às próprias estruturas de custo dos municípios. 

A Limpeza Urbana acaba por ser modelada como um sector com 
recursos humanos e aquisições a outros sectores da economia 
(serviços, combustíveis e equipamentos). Apesar de não ser a 
abordagem mais flexível, modelou-se toda a atividade de Lim-
peza Urbana como um sector único. A alternativa seria modelar 
individualmente as atividades, mas para isso era preciso um nível 
de maior detalhe que estava fora do âmbito do estudo. 

Após a extensão do QES para incluir as atividades de Limpeza 
Urbana, é necessário também considerar a extensão do vetor de 
procura final y bem como do vetor de impactes diretos d. Po-
dendo-se associar a limpeza urbana como função da população, 

considerou-se a procura final e os impactes diretos como coefi-
cientes em função da população.

Para além das atividades de Limpeza Urbana propriamente di-
tas, é fundamental considerar também as atividades realizadas a 
montante. 

Emprestando a terminologia da Avaliação de Ciclo de Vida, os 
processos de background do sistema, como a comercialização de 
equipamento ou a produção/importação de combustíveis, têm 
como base as matrizes supply-use para a economia portuguesa 
produzidas pelo Departamento de Prospetiva e Planeamento e 
Relações Internacionais (Dias, 2011), garantindo a coerência da 
modelação da economia para além da limpeza urbana. 

Este sistema de informação tem informação dos usos e da pro-
dução dos vários sectores da economia, o consumo de produtos 
por famílias, administrações e outras categorias de procura final, 
o número de trabalhadores e o VAB por sector de atividade.

Da configuração descrita resultam as matrizes necessárias para 
calcular a solução para a Equação 2 e assim estimar os impactes 
económicos e sociais em função das atividades de Limpeza Ur-
bana.
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ANEXO IV. 

INTRODUÇÃO 
METODOLÓGICA DA ACV

A presente secção estabelece as bases concetuais e práticas da 
metodologia de Avaliação de Ciclo de Vida, explicando conceitos 
como a unidade funcional, fases de ACV, entre outros aspetos. 

A Avaliação de Ciclo de Vida é uma ferramenta para avaliar os 
aspetos ambientais associados a um produto através da compila-
ção e avaliação das entradas e saídas e da determinação dos po-
tenciais impactes ambientais de um produto através do seu ciclo 
de vida36. Como o próprio nome indica, o conceito fundamental 
desta ferramenta é o ciclo de vida, que surge com a consciência 
de que qualquer sistema, produto, processo ou atividade produz 
impactes ambientais desde que os recursos naturais indispensá-
veis à sua existência são extraídos da natureza, até que, após a 
sua vida útil, são devolvidos ao ambiente na forma de emissões 
aquosas e atmosféricas, resíduos ou energia37.

A ACV tem como objetivos, entre outros, fornecer um quadro de 
interações de uma atividade com o ambiente, contribuir para o 
entendimento da natureza interdependente e global das conse-

quências ambientais das atividades humanas e providenciar aos 
agentes decisores informações que identifiquem oportunidades 
de ecoeficiência38. A ACV permite igualmente ajudar indivíduos, 
empresas, indústrias e governos a subirem na complexa curva 
de aprendizagem relativamente aos impactes ambientais de pro-
dutos e serviços. Esta ferramenta viabiliza assim uma mudança 
na cultura empresarial, permitindo pensar e encarar sistemas, 
processos e produtos em termos do seu ciclo de vida (life-cycle 
thinking) e alterar algumas ideias enraizadas e muitas vezes er-
radas, no senso comum do público acerca do desempenho am-
biental de produtos e serviços39.

Uma das vantagens da ACV, como faz uma análise de todo o ci-
clo de vida de um determinado objeto de estudo, é garantir que 
todos os impactes ambientais são contabilizados. Noutros tipos 
de estudos, fases específicas podem ser negligenciadas, envie-
sando os resultados. 

Os procedimentos da ACV são parte integrante da ISO 14000 - 
normas de gestão ambiental em empresas, desenvolvidas pela 
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International Organization for Standardization (ISO) – sendo do-
cumentadas nas normas ISO 14040:2006 e 14044:2006 (que 
substituiu as normas 14041 a 14043). De acordo com a norma ISO 
14040, a ACV consiste em quatro fases interligadas40: 

1. Definição de objetivos e âmbito da análise;

2. Inventário dos processos envolvidos, com quantificação das 
entradas e saídas do sistema;

3. Avaliação dos impactes ambientais; e

4. Interpretação dos resultados.

Estas fases estão interligadas entre si, tal como apresentado na 
Figura 46. Geralmente, esta análise é um procedimento iterativo, 
onde a experiência adquirida no final pode contribuir para melho-
rar as fases iniciais.

FIGURA 47: FASES E OBJETIVOS DA ACV E A INTERAÇÃO ENTRE ESTES
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DEFINIÇÃO DO ÂMBITO E OBJETIVOS

O(s) objetivo(s) descreve(m) o propósito do estudo e para que 
tipo de ação servirão de suporte. A definição deste(s) é (são) for-
temente dependente(s) da questão a ser respondida pelo estudo. 
Tipicamente, é necessário explicitar qual a aplicação do estudo e 
as razões para o realizar, bem como os destinatários dos resulta-
dos. 

Para além dos objetivos, é necessário especificar o âmbito, isto 
é, as características funcionais do objeto de estudo. Estas carac-
terísticas incluem a descrição do sistema estudado e unidade 
funcional, os pressupostos fundamentais do estudo, os critérios 
de avaliação, e a exigência de dados. Os contextos temporais e 
espaciais do sistema são definidos também no âmbito do estudo.

Uma componente muito importante deste primeiro ponto é a 
unidade funcional. Este parâmetro fornece uma referência para 
relacionar os fluxos (inputs e outputs) ao sistema do objeto de 
estudo. A unidade funcional deverá ser escolhida de forma a es-
pecificar a função do objeto de estudo e respetiva eficiência.

A definição dos procedimentos fundamentais do estudo é um pas-
so essencial, pois é aqui que se descrevem hipóteses e regras gerais 
que são importantes para uma correta interpretação dos resultados 
do estudo. Pode-se incluir neste passo, por exemplo, a descrição do 
detalhe pretendido nos dados de inventário ou os critérios para se 
poder desprezar fluxos menos significativos (critérios de cut-off).

Como será discutido, na fase de avaliação de impactes é preciso 
definir os critérios que permitem converter os fluxos de saída em 
categorias de impactes ambientais (p.ex. transformar emissões 

de CH4 em alterações climáticas) e, opcionalmente, na normali-
zação e agregação em categorias finais ou indicadores únicos de 
impacte. A comunidade académica e científica tem vindo a de-
senvolver os métodos de avaliação de impacte ambiental, melho-
rando e adequando face aos objetivos pretendidos e ao estado 
da arte em áreas como a toxicologia, a saúde pública, stocks de 
recursos, entre outras.

A exigência de dados consiste essencialmente na qualidade de 
resultados pretendida, podendo esta representar um obstáculo. 
Assim, deverá ser explicitada a qualidade pretendida, por exem-
plo, em termos de representatividade ou precisão.

INVENTÁRIO DE CICLO DE VIDA

Esta fase da ACV envolve a identificação e quantificação das en-
tradas e saídas, através da recolha e cálculo de informação, rele-
vantes para todo o ciclo de vida do objeto de estudo. Para a rea-
lização do inventário de Ciclo de Vida é necessário estabelecer as 
fronteiras do sistema, fazer a descrição do sistema em diagrama 
de blocos, identificar os processos unitários a serem modelados 
com maior detalhe, planificar e executar a recolha de dados (en-
tradas e saídas de materiais) e processar os dados de inventário.

Alguns aspetos fundamentais para o estudo devem ser atendidos 
nesta fase. A fronteira do sistema representa essencialmente o 
limite externo da fronteira de análise, ou seja, os fluxos ocorrem 
de e para o exterior desta fronteira. Assim, não são analisadas 
as transformações fora da fronteira. É sempre necessário esta-
belecer um compromisso entre tempo e recursos disponíveis e a 
qualidade dos resultados.



136

Os processos unitários que deverão ser modelados com maior 
detalhe são aqueles que representem, potencialmente, os maio-
res impactes ambientais e os que possam influenciar considera-
velmente todo o sistema a jusante. Contudo, é fundamental rever, 
após obtenção de resultados, a importância atribuída aos pro-
cessos unitários, pois corre-se o risco de negligenciar processos 
importantes.

A fase de recolha de dados tipicamente exige a maior alocação 
de recursos e tempo, podendo representar um risco para a execu-
ção do trabalho. De acordo com Ferrão (2009)41, deve-se tentar 
evitar cair no erro de considerar demasiados detalhes, já que isto 
provoca um aumento considerável nos recursos utilizados, sem 
melhorar significativamente os resultados. É importante consi-
derar numa primeira fase outros estudos realizados no mesmo 
âmbito cuja informação possa ser utilizada. Há ainda que consi-
derar as bases de dados desenvolvidas propositadamente para a 
elaboração de ACV, por exemplo a Ecoinvent42. Estas são tipica-
mente compiladas utilizando dados diretamente de várias fontes 
e procuram apresentar resultados que possam ser tratados como 
genéricos (p.ex. produção de cimento com a tecnologia média 
Europeia). Estes são particularmente úteis para fases do ciclo de 
vida com menor impacte ambiental e cuja aproximação a proces-
sos genéricos é adequada. 

O autor sugere ainda várias estratégias para melhor gerir a reco-
lha e tratamento de informação:

• Dividir ou agrupar processos, quando estes têm fontes de 
informação diferentes ou comuns, respetivamente;

• Considerar parte integrante da recolha de dados a verifica-

ção da consistência destes entre si (p.ex. através de balan-
ços de massa e energia) e com outras fontes;

• Elaborar fichas de informação, que possibilitam a sistemati-
zação da informação recolhida, para facilitar a sua consulta 
e origem.

Contudo, é importante referir que, complementariamente, os exe-
cutantes de ACV utilizam bases de dados desenvolvidas propo-
sitadamente para a elaboração de ACV, por exemplo, a Ecoinvent 
ou LCA Food DK, para construir o inventário de ciclo de vida. É 
necessário fazer um balanço cuidado entre a recolha de dados 
específicos para o inventário e a utilização de processos de bases 
de dados de forma a não comprometer a precisão e interpreta-
ção do estudo e também a duração do mesmo.

Na eventualidade de inexistência de informação suficiente para 
um dado processo, dever-se-á recorrer a dados referentes a pro-
cessos análogos, a extrapolações com base em balanços de mas-
sa ou energia, modelos numéricos ou qualquer outro método que 
o operador considere adequado. No limite, a não existência de 
informação deverá ser documentada para mais tarde ser revista.

A construção de bases de dados de Avaliação de Ciclo de Vida 
é uma área de desenvolvimento que tem vindo a crescer nas úl-
timas décadas, complementando-se aquilo que são bases de da-
dos mais abrangentes (por exemplo, Ecoinvent, GaBI Database 
Content, European Reference Life Cycle Database) com bases de 
dados específicas para determinados sectores ou áreas de ati-
vidade (por exemplo, ARVI, que contém dados para a cadeia de 
compósitos de madeira e polímeros, ou Agri-footprint, que con-
tém dados para o sector agroalimentar).
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Na fase de inventário devem-se estabelecer critérios para se po-
der desprezar fluxos menos significativos. Segundo as normas 
ISO 14044 (2006), deverão ser aplicados, em conjunto, critérios 
de contribuição mássica, energética e ambiental. Relativamente 
às contribuições de massa e energia, podem-se desprezar todas 
as entradas, acumuladas, que contribuam com uma fração infe-
rior a valores pré-definidos (p.ex. 10% para contribuições mássi-
cas e 5% para energéticas) relativamente aos totais de entradas 
no sistema considerado. Relativamente a critérios de relevância 
ambiental, devem-se contabilizar entradas materiais que contri-
buam para a emissão de substâncias com impactes considerados 
relevantes, numa fração superior a um valor pré-estabelecido re-
lativamente ao total de emissão dessa mesma substância.

Finalmente, a informação deve ser toda processada, ou seja, com-
pilada e organizada de forma a facilitar a leitura, seguindo-se para 
a fase seguinte, a avaliação do impacte.

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS

A avaliação do impacte é feita com base nos dados da análise de 
inventário. O efeito real da emissão de uma dada substância é de-
pendente de muitas variáveis tornando a sua modelação dema-
siado complexa, pelo que tipicamente a avaliação é baseada no 
efeito potencial. Os fluxos são classificados de acordo com o efeito 
potencial em áreas (p.ex. saúde pública ou recursos naturais) ou 
em categorias de impacte (p.ex. alterações climáticas). Esta clas-
sificação e passos subsequentes são aqueles em que existe maior 
discricionariedade por parte do executante, pelo que é fundamen-
tal escolher criticamente e apresentar de forma explícita todos os 
pressupostos na fase de avaliação de impacte, como foi já referido.

A avaliação de impacte numa ACV inclui elementos indispensá-
veis, nomeadamente, 

• a seleção das categorias de impacte, respetivos indicadores 
e modelos de caracterização, 

• a atribuição dos resultados da análise de inventário às cate-
gorias de impacte (classificação), e 

• o cálculo dos valores dos indicadores de impacte para cada 
categoria (caracterização);

e elementos opcionais, nomeadamente, 

• cálculo da significância do indicador obtido para cada cate-
goria relativamente à informação de referência (normaliza-
ção), 

• conversão e agregação dos indicadores obtidos nas várias 
categorias de impacte, recorrendo a fatores numéricos de 
ponderação (ponderação), e 

• análise da fiabilidade dos valores obtidos para os indicado-
res das várias categorias (data quality analysis). 

O primeiro passo na avaliação de impacte é a seleção de catego-
rias de impacte. Estas categorias devem estabelecer uma ligação 
entre os potenciais impactes dos fluxos materiais e os efeitos nas 
áreas relevantes (recursos naturais, saúde pública, etc.). Na fase 
de classificação, os dados da análise de inventário, ou seja, os 
fluxos de saída, são atribuídos às categorias de acordo com o seu 
impacte. Se uma dada substância contribui para várias categorias 
de impacte, tem que ser considerada nas várias categorias. 

Após a classificação procede-se à caracterização, fase na qual se 
atribui um impacte potencial na(s) categoria(s) relevantes. Este 
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impacte potencial é geralmente relativo a um fator dominante na 
categoria, por exemplo, para a categoria de eutrofização é geral-
mente escolhido 1 kg de fosfato como referência. Estes impactes 
potenciais são multiplicados pela respetiva quantidade emitida, e 
os valores resultantes são somados por categoria, para se obter 
um valor para cada uma destas.

Posteriormente à caracterização, é recomendável a apresentação 
do conjunto de valores dos indicadores das várias categorias de 
impacte para o produto, isto é, o perfil ambiental do produto. Os 
resultados da análise de inventário que, por algum motivo, não 
são contabilizados na fase de avaliação de impacte, deverão tam-
bém ser representados. 

Relativamente aos elementos opcionais, é importante referir que 
estes são muito variáveis, já que têm uma forte componente sub-
jetiva, principalmente na ponderação. A normalização do perfil 
ambiental traduz-se no quociente dos valores deste perfil por um 
valor de referência que é, geralmente, uma forma de efeito por 
indivíduo, para um dado local e período (p.ex. impacte médio de 
um cidadão europeu médio, na década de 90, na categoria pre-
tendida). Assim, a normalização é realizada com base numa refe-
rência temporal e espacial, pelo que também está dependente do 
que quem realiza a ACV acha adequado. 

A fase de ponderação procura a obtenção de um único valor 
sobre o impacte de um produto ou serviço, de forma a apoiar 
o decisor de forma mais objetiva. Obviamente, esta operação 
implica uma elevada subjetividade (principalmente dependente 
da sensibilidade do agente que realiza a ponderação), pelo que 
não é obrigatória. Na sua essência, consiste em atribuir valores 
de ponderação às diversas categorias ambientais, o que significa 

considerar uma certa categoria mais importante do que outra, no 
contexto do problema. Por estas razões, a aplicação dos elemen-
tos de normalização e ponderação tem que ser consistente com 
o(s) objetivo(s) e âmbitos do estudo.

Dada a quantidade de pressupostos na fase de avaliação de im-
pacte e a necessidade de os sustentar de forma científica, a prá-
tica generalizada é utilizar modelos de avaliação desenvolvidos 
pela comunidade académica e científica que fazem uso da me-
lhor informação disponível. Só através do uso destes modelos 
padronizados é possível, de facto, comparar ACV de produtos 
ou serviços distintos e concluir sobre os impactes de cada, não 
obstante outras diferenças que possam existir (p. ex. âmbito, uni-
dade funcional).

A título de exemplo, na Figura 47 . apresenta-se o modelo de 
avaliação do ReCIPe 2008, um modelo de avaliação de impacte 
que utiliza a informação do inventário de ciclo de vida e permite 
obter os impactes em categorias intermédias (método midpoint) 
ou em categorias finais (método endpoint). Como é prática ge-
neralizada destes métodos, as categorias endpoint são abran-
gentes e a sua utilidade é, essencialmente, permitir leituras aos 
não especialistas.
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

O enquadramento de uma ACV, os resultados da avaliação de 
impactes e de inventário são analisados e conclusões e recomen-
dações são concretizadas. As normas ISO referem três elementos 
na interpretação:

• identificação dos problemas significativos; 

• avaliação da sensibilidade e consistência dos resultados;

• apresentação das conclusões e recomendações. 

Para a identificação dos problemas significativos é necessário de-
terminar as principais contribuições para cada categoria de im-
pacte. Os dados da análise de inventário relevantes, que não são 
considerados pelas categorias de impacte, têm também que ser 
integrados neste elemento da interpretação. Seguindo a defini-
ção do âmbito, as contribuições podem também ser agrupadas 
por processo individual, fase do ciclo de vida ou mesmo pelo ci-
clo de vida. Com toda esta estruturação de informação, é possível 
estabelecer os principais problemas.

A avaliação dos resultados, de acordo com a norma ISO, engloba 
uma verificação da sensibilidade e consistência dos processos ou 
fases do ciclo de vida. 

A sensibilidade é verificada através da variação de cenários para 
diferentes processos ou parâmetros (p.ex. variando a colheita de 
uma exploração agrícola ou a percentagem de material reciclado 
no produto final). Os efeitos destas variações no resultado global 
demonstram a sensibilidade da ACV. Alguns softwares utilizados 
no desenvolvimento da ACV permitem realizar esta análise de 
sensibilidade de forma paramétrica, estabelecendo, por exemplo, 

uma distribuição probabilística para um determinado parâmetro 
e, posteriormente, utilizar a análise de Monte Carlo para, no final, 
obter uma distribuição de resultados face à variação determina-
da para aquele parâmetro.

A consistência dos resultados assegura que o procedimento é 
adequado ao(s) objetivo(s) e âmbito do estudo e ainda que a 
metodologia e outros princípios foram aplicados corretamente 
em todo o ciclo de vida do produto. É prática comum solicitar a 
colaboração de uma terceira parte independente com o objetivo 
de avaliar a consistência do estudo realizado e, no final, concluir 
sobre a metodologia e respetiva aplicação.

O terceiro elemento engloba a apresentação dos resultados, com 
respetivas conclusões e recomendações. É importante voltar a 
salientar que as conclusões e recomendações de qualquer ACV 
podem apenas ser relacionadas dentro do que foi definido na 
definição dos objetivos e âmbito e tendo sempre em conta os 
demais parâmetros no estudo. 
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