
 

1 
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CONSULTA PÚBLICA 

PERSU 2030 e PERNU 2030 
 

 

Encontram-se em Consulta Pública no portal Participa, até ao próximo dia 18 de abril, os projetos 

de Planos Estratégicos para Resíduos Urbanos e Resíduos não Urbanos 2030: PERSU e PERNU. 

 

A consulta pública do Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR) 2030, plano que se constitui 

como instrumento de planeamento macro da política nacional de resíduos e perspetiva uma visão 

enquadradora dos planos sectoriais, terminou no passado dia 11 de fevereiro. 

 

O PERSU 2030 foi elaborado pela APA e contou com a colaboração próxima de um conjunto 

alargado de pontos focais de várias organizações e entidades, com representantes de entidades da 

Administração Pública, incluindo representantes dos órgãos de Governo próprio das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira, bem como de uma Comissão Consultiva composta por 

representantes de 15 entidades, coordenada pela Professora Doutora Maria da Graça Madeira 

Martinho. 

 

O referido Plano pretende garantir a aplicação da política nacional de gestão de resíduos urbanos, 

orientando os agentes envolvidos para a implementação de ações que permitam ao país estar 

alinhado com as políticas e estratégia comunitárias, contribuindo para uma maior prevenção de 

resíduos, um aumento da preparação para reutilização, reciclagem e outras formas de valorização 

dos resíduos urbanos, com a consequente redução de consumo de matérias-primas primárias, 

dando um contributo de relevo para a melhoria do Ambiente. 

 

O PERNU 2030, também da responsabilidade da APA, abrange os resíduos não urbanos, que 

resultam tipicamente de atividades económicas, sendo de uma maneira geral definidos como 

resíduos sectoriais. 

 

O PERNU 2030 tem como desígnio constituir-se como um novo instrumento de referência da política 

de resíduos não urbanos em Portugal, substituindo os planos específicos sectoriais cuja vigência 

terminou. 
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