
 

 

Designação do projeto |  
Projeto Integrado de Recolha Seletiva 
Multimaterial no Nordeste Transmontano 

Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000009 

Objetivo principal | 
Proteger o ambiente e promover a eficiência dos 
recursos 

Região de intervenção | 
Municípios que integram a Resíduos do 
Nordeste, EIM, S.A. 

Entidade beneficiária | RESÍDUOS DO NORDESTE, EIM, S.A. 

Data de aprovação | 05-07-2016 

Data de início | 01-01-2016 

Data de conclusão | 30-09-2021 

Custo total elegível | 3.134.955,16 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 2.664.711,89 € 

Apoio financeiro público nacional/regional | 470.243,30 € 

Objetivo, atividades e resultados esperados/atingidos 

Objetivos: O projeto pretende aumentar a acessibilidade dos cidadãos à rede de recolha seletiva, aumentar 
a taxa de separação na fonte de produção e consequentemente desviar os resíduos com potencial de 
reciclagem do circuito indiferenciado. Com este projeto pretende-se atingir progressivamente as metas 
estabelecidas para a reciclagem multimaterial, e diminuir, o desperdício de recursos com potencial de 
reciclagem, em aterro. 
Importa referir que um dos objetivos deste projeto é completar a rede de recolha seletiva com um Centro de 
Triagem, que se revela fundamental para aumentar as taxas de retoma. 
Atividades e Resultados: 
A operação a desenvolver consiste na implementação de projeto integrado com vista ao aumento da 
quantidade e qualidade da reciclagem multimaterial no Sistema da Resíduos do Nordeste, EIM, S.A. O projeto 
compreende a recolha porta-a-porta (PaP) de resíduos recolhidos separadamente noutras fontes de resíduos 
urbanos, que são comparáveis em natureza composição e quantidade com os resíduos domésticos. No âmbito 
da recolha seletiva, torna-se necessário otimizar e reforçar a rede de recolha de acordo com a realidade do 
Sistema. Por último com vista a otimizar o processo de triagem será implementado um Centro de Triagem. 
Pretende-se implementar uma solução inovadora adaptada à realidade deste Sistema, que se carateriza como 
uma área de baixa densidade populacional e dispersa. 
No âmbito da recolha seletiva multimaterial PaP, o projeto tem como público-alvo, os setores de atividade do 
comércio, ensino, HORECA, serviços públicos e privados, nomeadamente, os mercados municipais, as escolas 
do ensino básico, secundário e universitário, os estabelecimentos da lista Verdoreca, as câmaras municipais 
e instituições privadas de solidariedade Social (IPSS), localizados em meio urbano. A otimização e reforço da 
recolha seletiva e Centro de Triagem têm como público-alvo a população geral. 
Do total de resíduos recolhidos no Sistema Resíduos do Nordeste, apenas cerca de 5% são recolhidos 
seletivamente, os restantes 95% são alvo da recolha indiferenciada. A operação a candidatar reduzirá a 
quantidade resíduos tratados indiferenciadamente, o grau de contaminação, e aumentará a quantidade e a 
qualidade dos resíduos separados seletivamente. 

 


