
 

 

Designação do projeto |  Reforço da Recolha Seletiva Porta-a-Porta 

Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000149 

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

Região de intervenção | Municípios de Bragança e de Mirandela 

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

Data de aprovação | 30-05-2018 

Data de início | 01-06-2018 

Data de conclusão | 30-09-2021 

Custo total elegível | 607.932,50€ 

Apoio financeiro da União Europeia | 516.742,63€ 

Apoio financeiro público nacional/regional | 91.189,87€ 

Objetivo, atividades e resultados esperados/atingidos 

 
Objetivos:  

 Complementar os investimentos que permitam à Resíduos do Nordeste aumentar os níveis de 
reciclagem e de outras formas de valorização resíduos urbanos; 

 Garantir o cumprimento das metas definidas para o Sistema no âmbito do Plano Estratégico para os 
Resíduos Urbanos (PERSU 2020); 

 Aumento da reciclagem e da qualidade dos recicláveis, através do envolvimento e participação dos 
cidadãos em projetos inovadores, recolha seletiva PaP; 

 Favorecer o diálogo entre os parceiros do projeto e o público-alvo, em torno da gestão eficiente de 
recursos. 

 Orientar para a criação uma cultura responsável pela prevenção da produção e perigosidade dos 
resíduos urbanos produzidos em função dos diferentes públicos-alvo; 

 Contribuir para a revisão da taxa de gestão de resíduos e consequentemente aplicar bonificações; 

 Aumentar a qualidade e quantidades dos resíduos recolhidos, contribuindo assim para a dinamização 
da recolha seletiva e reciclagem de resíduos urbanos. 

 Aumentar a quantidade e qualidade dos resíduos retomados e valorizados com a operação a 
candidatar, contribuiu para incentivar a utilização de resíduos na produção de novos produtos; 

 Implementar ações, orientadas para a prática, com forte adesão à continuidade; 

 Contribuir para uma cultura responsável ambientalmente e inclusiva. 
 
Tem como objetivo principal, complementar o esforço ainda necessário para o cumprimento das metas 
estabelecidas para este Sistema para as Retomas de Recolha Seletiva. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Atividades e Resultados: 
O Projeto a candidatar consiste no reforço da recolha seletiva Porta-a-Porta (PaP) existente, com vista a 
executar o esforço ainda restante, mas necessário para aumentar a quantidade da reciclagem multimaterial 
e consequentemente, cumprir as metas definidas até 2020. 
A operação abrangerá os 2 municípios com maior população residente do Sistema Resíduos do Nordeste, e 
onde se verifica que a capacidade instalada atualmente é insuficiente, nomeadamente, Bragança e Mirandela. 
O público-alvo é nomeadamente, as atividades do comércio tradicional, eventos, e o setor residencial, em 
meio urbano. 
Com base no relatório de monitorização do PERSU 2020 (2016) da ERSAR, no que respeita às retomas de 
recolha seletiva, verifica-se que a capitação intercalar para o ano 2016 atribuída à Resíduos do Nordeste 
situava-se nos 20 kg, no entanto, o Sistema atingiu apenas16 kg. No global do cenário nacional, (...) apenas a 
Resíduos do Nordeste se afasta mais dessa meta, com uma percentagem de concretização de 79% (…). Neste 
sentido verifica-se a necessidade de reforçar as ações planeadas, e conseguir manter a trajetória 
definida para 2020. 
Será introduzido o benefício na tarifa da participação ativa do cidadão na separação seletiva de resíduos 
urbanos, conforme protocolo a celebrar com a Entidade Titular (município). 
As ações mencionadas anteriormente contemplam a recolha porta-a-porta de resíduos recicláveis com uma 
produção diária inferior a 1100 Litros. 
Será implementada uma solução inovadora adaptada à realidade deste Sistema, que se carateriza como uma 
área de baixa densidade populacional e dispersa. 

 


