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Cada administração local (Commune) organiza a recolha e o tratamento dos 

resíduos. O financiamento deste serviço implica uma taxa urbana1 (recolha do lixo), 

que varia de uma cidade para outra. Por exemplo, em Liège, o valor a pagar é de 85 

€ / ano para uma pessoa sozinha e de 140 € / ano para uma família. Atenção, esta 

taxa é devida a 1 de janeiro do ano em curso: se eu mudar de casa, o montante é 

devido à administração local da minha residência anterior. 

 

Cada família deve selecionar os resíduos conforme as indicações da Comuna. A 

triagem de resíduos é obrigatória. Se não for cumprida, pode acarretar multas.  

 

Na maioria dos casos, a triagem é organizada como se refere a seguir : 

Um saco colorido ou um caixote com um chip 

destina-se aos resíduos domésticos que não 

podem ser reciclados. Os sacos são recolhidos 

todas as semanas, de acordo com o calendário 

fornecido pela Comuna. 

 

Para os PMC (plásticos, metais, embalagens de 

bebidas) utiliza-se um saco de outra cor onde se 

deitam as embalagens e as garrafas de plástico, as 

latas de conserva, as latas de bebidas, os 

aerossóis cosméticos e alimentares, os pacotes de 

cartão das bebidas... não se pode deitar outras 

coisas no saco sob pena de serem recusadas. Os 

sacos são recolhidos regularmente de acordo com 

um calendário comunicado pela administração 

local. Atenção, em função do local onde moro, 

alguns objetos de plástico ou metal não podem 

ser deitados nos PMC! Em caso de dúvida, vou 

ver os desenhos e explicações impressos nos 

sacos PMC. 

Taxa e triagem de resíduos 

1 Para os rendimentos mais baixos, pode ser apresentado um pedido de isenção. 
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Nalgumas comunas, quando pago a taxa municipal, recebo talões que posso trocar 

por sacos de lixo. Quando não tiver mais sacos de lixo, posso comprá-los nos 

supermercados e outros pontos de venda. Noutras Comunas, existe um sistema de 

contentores com chip. A minha taxa urbana permite-me uma quantidade 

determinada de recolhas gratuitas: além deste limite, devo pagar o excesso. Existem 

mais fórmulas para reduzir o lixo doméstico. Com efeito, o objectivo é incentivar os 

cidadãos a produzir a menor quantidade possível de resíduos. 

Taxa e triagem de resíduos 

Papel e papelão devem ser conservados 

separadamente. Eles são empacotados e amarrados 

ou empilhados numa caixa. O papel também é 

recolhido semanalmente de acordo com o 

calendário fornecido pela Comuna. 

 

Os artigos volumosos (objets encombrants) não 

podem ser deitados no lixo. Uma recolha especial é 

programada uma vez por mês ou mediante pedido 

feito por telefone ao serviço municipal competente: 

objectos volumosos, sucata de metal, móveis, 

colchões ... não podem ser colocados na rua no dia 

da recolha.  

Cuidado, os electrodomésticos, TV, hi-fi, câmaras de 

video, resíduos de construção não são autorizados: 

devem ser colocados num parque de contentores. 

 

Os vidros são geralmente depositados nos 

contentores específicos colocados na rua: frascos, 

garrafas e potes de vidro devem ser deitados fora 

limpos e vazios, separando os vidros brancos dos 

coloridos. Nalgumas cidades, a recolha do vidro é 

feita em casa. 
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