
Lixo
movimenta
€1800
milhões

Só nos resíduos urbanos serão
investidos €320 milhões até
2020. Construtoras, grupos in-
dustriais e até bancos mandam
no negócio pelo qual passam
destacadas figuras da política. E
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"^V sector dos resíduos
r está no centro das

atenções por causa
da privatização da
Empresa Geral de
Fomento (EGF), mas
o negócio do lixo vai

k J muito além do uni-S verso gerido pelos
sistemas multimunicipais públicos que

estão nas mãos da subholding do grupo
Águas de Portugal (AdP). Envolve uma
multiplicidade de empresas públicas e

privadas e soma um volume de negócios
superior a €1,8 mil milhões, segundo
dados do Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE) relativos a 2012, uma ligeira
quebra face aos dois anos anteriores.

Esta é uma área onde estão grupos
ligados à construção, indústria, banca
e retalho. E por ela têm passado desta-
cadas personalidades do meio político,
incluindo o atual primeiro-ministro,
Pedro Passos Coelho, que foi adminis-
trador do grupo Fomentinvest (ver cai-

xa) antes de assumir as atuais funções.
Quando se fala em lixo não se está só

a referir aquele que vai parar ao conten-
tor indiferenciado de rua ou ao ecopon-
to mas também ao percurso percorrido
e ao destino final dado ao que resta
das embalagens de plástico, vidro ou
papel, das lâmpadas, pilhas, aparelhos
elétricos e eletrónicos, pneus usados,
medicamentos, produtos industriais
ou veículos em fim de vida. Apesar de
o campo dos resíduos sólidos urbanos
ser gerido quase na sua totalidade por
empresas da esfera pública (sistemas
multimunicipais, intermunicipais ou

A Valorsul
é o principal
ativo da EGF,

empresa que
vai passar
para o sector
privado após
a venda que
está em
curso



municipais), a recolha é muitas vezes
concessionada a privados, que por sua
vez detêm os camiões que os transpor-
tam, os aterros onde são depositados
ou as unidades fabris onde são desman-
telados ou transformados (ver caixa).

"Os resíduos, como as águas, são uma
área com um valor de mercado ten-
dencialmente crescente e vantajoso do

ponto de vista do investimento e por
isso são tão apetecíveis", afirma Rui
Cunha Marques, investigador do Cen-
tro de Estudos de Gestão do Instituto
Superior Técnico (CEG-IST) da Uni-
versidade Técnica de Lisboa. Ou seja,
"o lixo e os serviços a ele associados
nunca vão acabar e vão valer cada vez
mais, já que as exigências ambientais
e tecnológicas são cada vez maiores".

A mesma ideia é reforçada por Ricar-
do Neto, diretor da gestora de resíduos
ERP Portugal (ver caixa): "O negócio
do lixo está em expansão, até do ponto
de vista tecnológico, já que permite
tirar cada vez mais valor dos resíduos".
Não esquecendo também que estes são

em si recursos valorizáveis.
E, apesar de "a produção de resí-

duos ter baixado devido à crise e con-

sequente baixo consumo, o potencial
de negócio existe, já que, quanto mais
se aumentam as metas de reciclagem,
mais aumenta o potencial de investi-
mento tecnológico", lembra Luís Veiga
Martins, diretor-geral da Sociedade
Ponto Verde (SPV). Segundo o INE, em
2010 e 2011, o volume de negócios das

empresas do sector foi ligeiramente
superior a €2 mil milhões.

Privatização em marcha
A venda da EGF está a ser pautada
pela contestação dos municípios en-
volvidos, que já começaram a receber
as cartas comunicando o valor mínimo
pelo qual poderão vender as suas ações.
A Câmara de Loures perdeu em tri-
bunal a primeira intenção de travar a
privatização, mas diz que irá avançar
com novas ações. E outros municípios
fazem a mesma ameaça.

Também existem muitos pontos de

interrogação que poderão, segundo vá-
rios especialistas, condicionar estapri-

O SECTOR DO
LIXO TEM MUITO
POTENCIAL,
PORQUE HAVERÁ

SEMPRE RESÍDUOS
A TRATAR
E AS METAS
DE RECICLAGEM
OBRIGAM
A INVESTIMENTO
TECNOLÓGICO
vatização, já que, para apresentarem o

seu plano estratégico, os concorrentes
precisam de saber quais as regras do

jogo, designadamente quais as me-
tas de reciclagem para cada empresa
do grupo, se a energia verde produzi-
da pela incineradora da Valorsul vai
continuar a ser subsidiada. Ora, não
está aprovado o plano estratégico para
os resíduos sólidos urbanos (PERSU
2020), que estabelece novas metas, en-
tre as quais que a reciclagem cresça em
média no país para 50% e a deposição
em aterro desça para 35% (ver info-
grafia). Para isso, é necessário alterar
as taxas de gestão de resíduos (TGR),
pois atualmente estas não penalizam a
deposição em aterro. Mas o Ministério
do Ambiente alega que tudo isto será
esclarecido a seu tempo e nada inter-
ferirá com o processo de privatização.

E também é necessário saber qual o

modelo de cálculo para os valores de

contrapartida que as entidades gesto-
ras de embalagens (ver caixa) pagam
aos sistemas que recebem e tratam o

lixo. Atualmente, "cerca de 23% das
receitas da EGF provêm dos valores
de contrapartida da SPV", lembra Vei-

ga Martins. Por isso, quem comprar a
EGF quer saber o que está em cima da
mesa. Esta sociedade teme que a baixa
de 7% da tarifa de resíduos, anunciada
recentemente pelo ministro do Am-
biente, Jorge Moreira da Silva, seja
compensada por um aumento de 7% do
valor de contrapartida. Aos potenciais
compradores, o Governo acena tam-
bém com a promessa de disponibilizar
um conjunto de fundos comunitários

para investimentos que vão ao encon-
tro das metas do PERSU.
Venda a preço de saldo?

Mesmo com as incertezas, não faltam
potenciais compradores para a EGF.
O Ministério do Ambiente escusa-se a
referir quais as entidades que já avan-

çaram com o depósito de €10 mil para
levantar o caderno de encargos. Das

sete empresas ou consórcios que há um
mês eram dados como interessados no
negócio, o Expresso sabe que se man-
têm na corrida pelo menos três: a Suma

(do grupo Mota-Engil), o consórcio lide-
rado pela brasileira Odebrecht e a Egeo.

Os concorrentes têm de ter um vo-
lume de negócios superior a €157 mi-
lhões, capitais próprios acima de €106

milhões e só terão a concessão da EGF
durante 20 anos. Chegando a 2034,
a empresa e as suas infraestruturas e

equipamentos devem reverter para os

municípios, se a concessão não for pro-
longada. No entanto, ao fim de cinco

anos, ou seja, em 2020, o novo dono da
EGF pode vender as suas ações no total
ou em partes. O Governo argumen-
ta que o Estado terá sempre o direito
de preferência e pode opor-se a uma
venda retalhada a terceiros de modo
a "salvaguardar a coesão territorial".

Por enquanto, continua a especu-
lar-se que a EGF estará avaliada en-
tre €170 milhões e €200 milhões. O
Governo quer que a venda sirva para
pagar a dívida bruta da empresa (cerca
de €200 milhões) e assim aliviar o seu

peso nas contas do grupo Águas de
Portugal. Este encaixe "permitirá me-
lhorar financeiramente o grupo AdP
e evitar a sua alienação", argumenta
fonte do Ministério do Ambiente.

Contudo, o investigador Rui Cunha
Marques acha "que a privatização não
se vai concretizar". Para ele, "a con-
trovérsia jurídica é tão grande, com os

municípios (que são parceiros e clien-
tes) a serem maltratados, que alguns
dos interessados podem abandonar a
corrida por não quererem herdar pro-
cessos em tribunal". Em seu entender,
os que forem a jogo vão baixar a oferta.
E a preço de saldo? "Se o valor baixar

para €50 milhões, o Governo vai ter de
desistir da privatização", defende.

Teimo Vieira, da consultora Premi-
valor, também aponta que "pode ter
havido alguma precipitação dos de-
cisores políticos" em decidir avançar
com a venda da EGF. "Teria sido útil
fazer esta operação com outro tipo de

enquadramento e o envolvimento dos

municípios", diz o consultor que tem
assessorado várias entidades, incluindo
o Estado. Os concorrentes terão de

entregar as suas propostas finais para
a compra da EGF em julho.

ctomas@expresso.impresa.pt



RETRATO DO SECTOR

€320
milhões é o valor previsto de
investimento no sector dos resíduos
urbanos até 2020, de acordo com o

plano estratégico PERSU, que aguarda
aprovação

€500

milhões é o volume de negócios
dos serviços de gestão de resíduos
urbanos em 2013, estimado pela
ERSAR. Um terço refere-se a
entidades estatais e o restante a

municipais

€20
é o valor cobrado a cada mu nicípio-
cliente por tonelada de lixo recebida
naValorsul. Entre os mais caros estão
os da Lipor (€6O) e Tratolixo (€5B)

4765
milhões de toneladasde resíduos urbanos
recolhidos em Portugal em 2012.

Por dia, cada habitante produziu 4,5 kg

1341
operadores de resíduos registados
pela Agência Portuguesa do Ambiente,
em 2013

Quem manda
Entre os principais operadores do sector estão empresas da construção e indústria.
Nas sociedades gestoras de resíduos específicos, a grande distribuição vai reforçar
a posição nas embalagens.

PÚBLICO
Empresa Geral
de Fomento — EGF

Éasubholdingpara
os resíduos sólidos urbanos

(RSU) do gru po Águas de

Portugal. Detém 11 sistemas

multimunicipaisde resíduos

(entre os quais a Valorsul,
Amarsul, Algar, Ersuc e

Resinorte) que agregam 174

municípios em parceria com
o Estado. Trata 66% dos RSU

produzidos no país e abrange
6,3 milhões de pessoas. Em
201 3 teve umvolumede
negócios de €173 milhões.

Jorge Moreira da Silva,
ministro do Ambiente, tutela a

empresa e o sector.

Sistemas intermunicipais
Os dois principais sistemas

intermunicipalizados na
chamada alta (os grossistas)
são a Lipor e a Tratolixo.
A primeiraé uma empresa
rentável que trata anualmente
500 mil toneladas de lixo

produzido por um milhão de

pessoas, nos municípios de

Espinho, Gondomar, Maia,
Matosinhos, Porto, Póvoa
de Varzim, Valongo e Vila do

Conde). A segu nda, é detida
pela Amtres — Associação
de Municípios de Cascais,
Mafra, Oeiras e Sintra e

abrange 840 mil pessoas. Esta
é umaempresadeficitária,
cujas contas são afetadas por
'swaps'.

Outros sistemas públicos
No sector público existem
cerca de 300 entidades

municipais agerir os RSU em
'alta' e na 'baixa' (retalhistas)
com uma diversidade de

combinações.

PRIVADO
Suma, Grupo Mota-Engil

A empresa controlada pelo

gru po de António Mota é a

que tem mais contratos de
concessão para a recolha de



resíduos sólidos urbanos (41

concelhos). Opera também na
areados resíduos industriais
em Portugal e tem operações
em Angola, Moçambique,
Cabo Verde e Polónia. Emprega
mais de 3000 funcionários e

o volume de negócios ronda
os €100 milhões. A Suma
é u ma das concorrentes à

privatização da EGF.

Egeo

O grupo dafamília Serzedelo

opera na gestão de resíduos
sólidos urbanos, industriais
banais e perigosos, e também
na gestão, tratamento e

vai ori zação de vári os ti pos de
resíduos específicos. Detém
91,5%daSISAV, que gere um
dos dois centros integrados
de recuperação, valorização
e eliminação de resíduos
industriais perigosos (CIRVER)
da Chamusca. A empresa
é uma das interessadas na

privatização da EG F, tendo já

fechado o consórcio através do

qual vai concorrerá compra
desta empresa.

Ecodeal

Detida maioritariamente
pelogrupo espanhol FCC,
tem ainda como acionistas
a Eco-Oil e o Grupo Nelson

Quintas e a Câmara Municipal
daChamusca. Atua nagestão
de resíduos industriais banais
e perigosos, descontaminação
de solos e gestão de passivos
ambientais (danos ambientais
de empresas). Entre os

principais clientes estão a EGF
eaEDP.

Fomentinvest

Presidido por António
Couto dos Santos, o gru po
tem um vasto portfólio
de investimentos na área

ambiental e de gestão de

resíduos urbanos. Explora,
através de participadas,
aterros de resíduos industriais
e recolhe resíduos sólidos
e industriais em vários
concelhos. Até há pouco
tempo teve como presidente
do conselho de administração
o social-democrata Angelo
Correia. E o atual primeiro-
ministro, Pedro Passos Coelho,
foi administrador de uma das

empresas participadas até

2010, alturaem que deixou
o cargo para se candidatar
ao Governo. A Fomentinvest
é detida em 36,5% pelallídio
Pinho Holdingetem ainda
como acionistas o Fundo
de Capital de Risco da CGD
(15,4%), o Banco Espírito
Santo (15,4%), o Millennium
bcp (1 5,4%), a Banif Sociedade
de Capital de Risco (15,4%)
e o Banco Africano de
Investimento (1,9%).

Ambigroup
Grupo privado fundado pela
família Além, integra 12

empresas ligadas à gestão
de resíduos industriais, de

equipamentos elétricos, de

demolição e construção,
biomassa florestal, logística
e engenharia. Emprega 309
funcionários diretos e em
2013faturou €58 milhões. O

presidente é João Carlos de
Além.

SAPEC

Eduardo Catrogaé o

presidente deste grupo belga,

detido em 45% pela Luso

Hispanic Investment, com
sede no Luxemburgo. Detém
o CITRI-Centro Integrado
de Tratamento de Resíduos
Industriais não perigosos,
que possui um aterro para
a deposição deste tipo de
resíduos e instalações para
a produção de combustíveis
derivados de resíduos, na zona
de Mitrena, em Setúbal.

SEM FINS
LUCRATIVOS
Embalagens

A Sociedade Ponto Verde (SPV),

instituição privadasem fins
lucrativos que organizae gere a
retoma e valorização de resíduos
de embalagens (plástico, papel
evidro)é, porenquanto, a
ú nica entidade gestora deste
fluxo. Promove a sensibilização,
educação ambiental e

investigação nesta área. Este

sistemafoi lançado em Portugal
pela Logoplaste, presidida

por Filipe de Botton, queéa
maior acionista da SPV. Outros
acionistas são a Embopar
(embaladores/importadores), a

Dispar (comércio e distribuição),
a Interfileiras (produção de

embalagens) e as autarquias.
A aguardar licença do
Ministério do Ambiente está
a Novo Verde, constituída

pela Associação Portuguesa
de Distribuição (APED) e pela
ERP Portugal (que pertence
à plataforma paneuropeia
European Recycling Platform)
que já atua na área de resíduos
de equipamentos elétricos e

eletrónicos.

Equipamento elétrico
eeletrónico(REEE)
A Amb3E e a ERP Portugal

são as duas entidades

gestoras dos REEE, ou seja,
dos resíduos de grandes e

pequenos eletrodomésticos,

equipamentos informáticos, de

telecomunicações, ferramentas
elétricas, brinquedos, etc.
Em 2013, recolheram 44 mil

toneladas, mais 12,5% face

ao ano anterior. Segundo
Ricardo Neto, diretor da ERP

Portugal, só em ecovalores

(prestação financeira paga
pelos produtores aos sistemas

integrados para custear os

impactos ambientais dos

produtos e a gestão dos seus

resíduos) "os sistemas que
gerem as embalagens, os REEE

e as pilhas somam perto de €16
milhões".

Pilhas, baterias
e acumuladores

Há cinco entidades gestoras
de resíduos de pilhas e

acumuladores com diferentes
âmbitos de atuação na
areados resíduos urbanos
e industriais: Ecopilhas —
Sociedade Gestora de Resíduos
de Pilhas e Acumuladores;
Valorcar — Sociedade de
Gestão de Veículos em Fim de
Vida (baterias de automóveis
e de alguns tipos de baterias
e acumuladores industriais);
Amb3E; ERP Portugal —

Associação Gestora de

Resíduos, e GVB — Gestão e

Valorização de Baterias.

Outros fluxos

Existem outras entidades

gestoras de diferentes tipos
de resíduos recicláveis ou
valorizáveis, comoaSogilub
(óleos usados), Valorpneu
(pneus usados), Valorcar
(veículos em fim devida)
eValormed (produtos
fitofarmacêuticos). No total,
as dez entidades gestoras de
fluxos "geram um volume de

negócios de €90 milhões",

segundo Ricardo Neto, da ERP.


