
A lei finlandesa sobre a recolha separada de resíduos 
têxteis e a implementação de projectos-piloto 
978/2021 Valtioneuvoston asetus jätteistä, de acordo com a decisão do Governo, ao abrigo do Waste Act (646/2011)

A lei da UE estipula que os estados-membros devem criar uma recolha separada para os têxteis até janeiro de 2025. A 
Finlândia está a liderar e aprovou uma lei em 2021 que exige aos municípios a recolha separada de têxteis já a partir de 
Janeiro de 2023. Tal como outros resíduos municipais, os têxteis domésticos são da responsabilidade dos municípios; 
alguns dos gestores de resíduos municipais na Finlândia têm pilotado e posto em prática um sistema de recolha 
separada. O Helsinki Region Environmental Services (HSY) iniciou os projectos-piloto de recolha em 2019, testando 
diferentes métodos e desenvolvendo a rede de pontos de recolha, desde então.

FINLÂNDIA

Nível: Nacional

Factos chave acerca da lei: Até 1 de Janeiro de 2023, os municípios devem providenciar um número suficiente de 
pontos de receção regionais de resíduos têxteis. Os resíduos recolhidos separadamente devem ser entregues para 
processamento, sendo que, tanto quanto possível, serão preparados para reutilização ou reciclagem mecânica da mais 
alta qualidade possível. A lei também estipula a recolha separada para as empresas produtoras de resíduos têxteis.

IMPLEMENTAÇÃO NA GRANDE ÁREA DE HELSÍNQUIA

Na região de Helsínquia, a maior área metropolitana da Finlândia com uma população superior a um milhão de 
habitantes, uma pessoa produziu, em média, 3,11 kg de resíduos têxteis em 2021. A HSY introduziu um sistema de 
recolha e tratamento para os seguintes resíduos: vestuário e têxteis em bom estado e adequados para reutilização, 
bem como para têxteis em fim de vida para reciclagem, estes são recolhidos nas Estações Sortti desde 2019 - sujeitos 
a uma taxa. Desde 2022, a recolha de têxteis em fim de vida expandiu-se, altura em que a HSY lançou um teste de 
recolha gratuita em dez centros comerciais. Têxteis como roupa seca e outros têxteis domésticos são recolhidos em 
sacos de plástico para evitar que fiquem sujos ou molhados durante o transporte. Os dois sistemas de recolha 
produzem resultados muito diferentes: o sistema paga-declara fornecido pela Sortti tem uma taxa de reciclagem 
significativamente mais baixa (após a pré-triagem: 16% é reutilizado como vestuário; 21% é reutilizado como material; 
63% acaba em fração de resíduos) em comparação com a recolha gratuita no centro comercial (após a pré-triagem: 
3% é reutilizado como vestuário; 60% é reutilizado como material; 37% acaba em fração de resíduos). O menor 
rendimento nas Estações Sortti deve-se principalmente à contaminação com sujidade e humidade, pelo que este tipo 
de recolha terminará em 2023. De acordo com a HSY, outros municípios também já recolhem os têxteis 
separadamente e o sistema está pronto para cumprir com as obrigações, a partir de 2023.
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https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210978
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=j%C3%A4tett%C3%A4&a15.7.2021-714
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210978
https://zerowastecities.eu/academy/savings-calculator/


IMPLEMENTAÇÃO NA GRANDE ÁREA DE HELSÍNQUIA – CONTINUAÇÃO

Os têxteis em fim de vida recolhidos são, primeiro, pré-selecionados no centro de serviço de resíduos de Kivikko, 
serviço prestado por uma empresa, baseado em concurso público. Depois disso, os resíduos têxteis são sujeitos a um 
controlo de qualidade e subsequentemente selecionados de acordo com a fibra e material reciclável e enviados para a 
fábrica de reciclagem Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) em Turku para posterior triagem e processamento. As 
empresas que gerem as fábricas afirmam que "a fibra reciclada pode ser transformada em fio, têxteis não tecidos, 
isolamento, painéis acústicos e tecidos de filtração, bem como compósitos" (ver website). A LSJH transforma 
mecanicamente os têxteis em fim de vida em fibra reciclada e faz parte do projeto Telaketju, um projecto de parceria 
público-privada do Ministério dos Assuntos Económicos e Emprego. Desde a primavera de 2016, o projecto Telaketju é 
uma rede de cooperação que fomenta a reciclagem de têxteis e permite o desenvolvimento de modelos de negócio 
relacionados com a economia circular. Para além disso, o projeto Telavalue da Business Finland, que consiste num 
projeto de investigação pública e seis projetos empresariais, tem vindo a mudar o panorama do tratamento têxtil 
finlandês. Tem uma componente que potencia o emprego e procura criar oportunidades de negócio na Finlândia, 
através da utilização de resíduos têxteis.

Uma vez que a lei finlandesa sobre resíduos dá prioridade à reutilização em detrimento da reciclagem, as lojas de 
vestuário vintage também beneficiam do sistema. “Organizações de caridade como o Centro de Reutilização da Área 
Metropolitana de Helsínquia Lda recolhem os têxteis doados. Na UFF (uma instituição de caridade que recolhe têxteis 
em todo o país e utiliza o lucro para desenvolver projetos no Sul Global], 95,5% das doações de têxteis estavam a ser 
reutilizadas ou utilizadas como material em 2020. Cerca de 80% dos têxteis foram para grossistas na Finlândia, Países 
Bálticos, Rússia e Ásia", afirma a Câmara de Comércio Fino-Russa.
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Na Finlândia, cerca de 40.000 toneladas de 
têxteis usados foram parar aos resíduos 
indiferenciados, em 2019 e cerca de 61% dos 
têxteis usados foram incinerados.

A nova estação de reciclagem consegue 
processar cerca de 10% dos têxteis em 
fim-de-vida da Finlândia por ano.

https://poistotekstiili.lsjh.fi/en/home/
https://poistotekstiili.lsjh.fi/en/2021/11/10/circular-economy-facility-in-paimio-ready-to-start-processing-end-of-life-textiles/
https://www.eastcham.fi/finnishwastemanagement/municipal-solid-waste/recycling-and-recovery/textile/
https://zerowastecities.eu/academy/savings-calculator/
https://www.eastcham.fi/finrusrecycling/municipal-solid-waste/recycling-and-recovery/textile/
https://www.eastcham.fi/finrusrecycling/municipal-solid-waste/recycling-and-recovery/textile/
https://www.eastcham.fi/finrusrecycling/municipal-solid-waste/recycling-and-recovery/textile/
https://poistotekstiili.lsjh.fi/en/2021/11/10/circular-economy-facility-in-paimio-ready-to-start-processing-end-of-life-textiles/


DESAFIOS

Helsínquia terá onze pontos de recolha até 2023, mas precisaria ainda de mais para recolher resíduos têxteis 
adicionais. A empresa de gestão de resíduos HSY está hesitante para expandir a infraestrutura devido aos custos 
envolvidos e à possível introdução do esquema de Responsabilidade Alargada do Produtor (RAP) ao abrigo da 
legislação nacional e da UE. Os níveis de contaminação dos resíduos têxteis recolhidos também representam um 
desafio para o sistema. Além disso, algum material é perdido no processo de triagem devido a uma triagem 
incorreta. A auditoria de qualidade cobra à empresa em caso de má triagem - isto leva a que os classificadores 
identifiquem menos têxteis como recicláveis, se houver incerteza. Do ponto de vista da reciclagem, dado que o 
sistema atual apenas recicla uma fração do total de resíduos têxteis, a capacidade de reciclagem tem de ser 
aumentada - já existem planos para mais instalações de reciclagem com o objetivo de ‘criar capacidade suficiente 
para todas as necessidades de processamento têxtil pós-consumo da Finlândia e (…) fornecer serviços de 
processamento para outras áreas na região do Mar Báltico’. Contudo, o mercado para material reciclado é ainda 
muito pequeno e há questões em torno da viabilidade económica do projeto.

OBJETIVOS

O imenso desperdício de recursos derivado da incineração de têxteis, bem como os enormes impactos ambientais da 
indústria e o quadro jurídico da UE foram fortes incentivos para a criação da lei e para os projetos-piloto. A Finlândia 
pode também impulsionar a sua economia local com este esquema têxtil e criar empregos nos setores da triagem, 
reutilização e reciclagem.

zerowasteeurope.eu
A lei finlandesa sobre a recolha separada de resíduos têxteis e a implementação de projectos-piloto 

Zero Waste Europe Factsheet 

LIGAÇÃO À LEGISLAÇÃO DA UE

A Diretiva-Quadro de Resíduos da UE obriga todos os estados-membros a estabelecer uma recolha separada de 
têxteis usados até 2025, pelo que a Finlândia está na linha da frente nesta transposição. A lei também antecipa a 
possibilidade de, ao abrigo da atual legislação da UE, a UE poder considerar a fixação de objetivos de reutilização e 
reciclagem de resíduos têxteis após 2024. O sucesso da transposição da lei existente é também um motor para a 
implementação da nova Estratégia Têxtil da UE. Publicada em março de 2022, esta estratégia visa combater os 
impactos negativos sobre a água, o consumo de energia e o ambiente devido ao aumento do consumo.

O Plano de Ação para a Economia Circular de 2020 “identifica os têxteis como produtos numa cadeia de valor chave 
com uma necessidade urgente e um forte potencial para a transição para uma produção, consumo e modelos 
empresariais sustentáveis e circulares (...) Até 2030 os produtos têxteis colocados no mercado da UE devem ser de 
longa duração e recicláveis, em grande parte fabricados a partir de fibras recicladas, livres de substâncias perigosas 
(...) O ecossistema têxtil circular está a prosperar, impulsionado pelas capacidades de reciclagem inovadoras de 
fibra-a-fibra, enquanto que a incineração e aterro dos têxteis é reduzida ao mínimo" (Estratégia Têxtil da UE).

Dependendo da futura legislação da UE, a Finlândia está também a considerar esquemas de RAP para os têxteis, o 
que colocaria o ónus da recolha e tratamento de resíduos nos produtores têxteis.

https://poistotekstiili.lsjh.fi/en/end-of-life-textile-refinement-plant/
https://poistotekstiili.lsjh.fi/en/end-of-life-textile-refinement-plant/
https://poistotekstiili.lsjh.fi/en/end-of-life-textile-refinement-plant/
https://zerowastecities.eu/academy/savings-calculator/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0141


Zero Waste Europe é a rede europeia de comunidades, líderes locais, peritos e 
agentes de mudança que trabalham para a prevenção e eliminação de resíduos 
na nossa sociedade. Defendemos sistemas sustentáveis; a reformulação da 
nossa relação com os recursos; e uma mudança global no sentido da justiça 
ambiental, acelerando uma transição justa para o lixo zero para benefício das 
pessoas e do planeta.

Zero Waste Europe agradece o suporte financeiro da União Europeia. A 
responsabilidade única pelo conteúdo deste material recai sobre a Zero Waste 
Europe. Não reflete necessariamente a opinião do financiador acima 
mencionado. O financiador não pode ser responsabilizado por qualquer uso da 
informação contida neste material que possa ser feito.

Para saber outras boas práticas, consulta  Zero Waste Europe e Zero Waste Cities.

Zero Waste Europe, Novembro 2022
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