
 

 

Designação do projeto |  
Projeto-piloto “recolha seletiva de 
biorresíduos” na Resíduos do Nordeste 

Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000300 

Objetivo principal | 
Preservar e proteger o ambiente e promover 
a eficiência energética 

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

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

Data de aprovação | 19-02-2021 

Data de início | 01-04-2021 

Data de conclusão | 31-03-2023 

Custo total elegível | 666 666,67€ 

Apoio financeiro da União Europeia | 500 000,00€ 

Apoio financeiro público nacional/regional | 166.666,67 € 

Objetivo, atividades e resultados esperados/atingidos 

 
Objetivos: 

 Implementar uma solução de recolha económica, ambiental e tecnicamente viável de forma a 
contribuir para o cumprimento das metas definidas para o Sistema no âmbito do Plano Estratégico 
para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020+); 

 Aumento quantidade e qualidade dos biorresíduos separados na fonte, através do fornecimento de 
equipamentos e envolvimento eficaz do público-alvo proposto; 

 Redução quantidade de RUB depositados em aterro; 

 Complementar e ampliar os resultados dos projetos de recolha seletiva multimaterial; 

 Contribuir para a otimização dos processos de valorização orgânica e enérgica da UTMB, ampliando 
os resultados ambientais e económicos; 

 Informar e esclarecer sobre o tema biorresíduos, através de uma campanha de sensibilização e 
comunicação de proximidade e facilmente reconhecível pelo público-alvo; 

 Orientar para a criação uma cultura responsável no âmbito da separação dos biorresíduos; 

 Beneficiar a participação ativa do cidadão, como elemento mobilizador na separação eficaz de 
biorresíduos; 

 Implementar ações, orientadas para a prática, com forte adesão à continuidade. 
 
Atividades e resultados: 
 
O projeto a candidatar consiste na implementação de uma rede de recolha seletiva de biorresíduos nas áreas 
assinaladas a verde, pelo estudo da APA, ou seja, no município de Bragança, mais concretamente, na União 
das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo. 
O público-alvo do projeto abrangerá produtores de biorresíduos, nomeadamente, o canal HORECA, IPSS, 
Cantinas & refeitórios do Ensino, Mercado Municipal, Comércio Alimentar, Espaços Verdes (Parques e Jardins) 
e a População em Geral. 



 

 

De forma a contribuir para uma separação eficaz e garantir e motivar à participação ativa do público-alvo, 
também este fluxo será alvo de uma forte componente de comunicação e incentivo, conforme se apresenta 
no Plano de Comunicação. 
O projeto a candidatar permitirá um desvio mínimo de 2.323 toneladas/ano de biorresíduos recolhidos 
seletivamente. 
A operação a candidatar contribuirá para a diminuição da quantidade de resíduos a recolher 
(indiferenciadamente) e, aumentará significativamente a quantidade de resíduos de biorresíduos recolhidos 
seletivamente. 

 


