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1 Sumário Executivo 

A produção de resíduos é o resultado do uso de recursos nas atividades que realizamos no nosso quotidiano. A sua 

origem é diversa e transversal, ocorrendo desde a extração de recursos, durante a utilização de produtos/serviços até 

à altura em que os produtos deixam de ter utilidade (fim de vida). Contudo, a sociedade contemporânea é pouco 

eficiente na forma como reaproveita os seus resíduos, dado que uma grande parte dos produtos e materiais utilizados 

são devolvidos à natureza com impactes ambientais nocivos, sendo que apenas uma fração é reaproveitada no sistema 

económico. Por isso os resíduos são, uma prioridade nas políticas europeias e nacionais, devido à sua importância 

ambiental, económica e social. Estão na base de uma “Economia Verde” preconizada pelas políticas ambientais, visto 

que podem: (1) promover uma gestão mais eficiente dos recursos naturais; (2) reduzir os impactes ambientais; (3) criar 

novas oportunidades de negócio, produtos de valor acrescentado e (4) promover a criação de emprego. 

Na procura de um desenvolvimento mais sustentável na gestão dos resíduos, a Europa tem procurado estratégias e 

abordagens para dar continuidade ao ciclo de vida dos resíduos, i.e., incentivar a valorização dos mesmos de forma que 

estes sejam concebidos como recursos, com potencial económico associado ao seu valor material ou energético. Neste 

âmbito os resíduos biodegradáveis, como restos alimentares e aparas de jardim, além de representarem uma fração 

elevada dos resíduos urbanos (RU), apresentam elevado potencial energético para produção de energia e potencial 

nutritivo como substrato para agricultura.  

De acordo com a definição dada pela Diretiva (EU) 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de maio de 

2018 que altera a Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos, entende-se por biorresíduos os “os resíduos biodegradáveis 

de jardins e parques, os resíduos alimentares e de cozinha das habitações, dos escritórios, dos restaurantes, dos 

grossistas, das cantinas, das unidades de catering e retalho, e os resíduos similares das unidades de transformação de 

alimentos”.  

Com o enquadramento da Economia Circular, a União Europeia aprovou em 2018 um novo pacote de Diretivas para os 

Resíduos, onde foram definidas metas para a gestão de resíduos, em particular resíduos urbanos e fluxos específicos de 

resíduos, mais ambiciosas e que implicarão alterações profundas nos sistemas técnicos de gestão de resíduos, mas 

também no comportamento dos cidadãos e empresas. 

A 30 de maio de 2018 foi aprovada a Diretiva Quadro Resíduos (UE) 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho 

que altera a Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos, recentemente transporto a nível nacional pelo Decreto-Lei n.º 

102-D/2020, de 10 de dezembro, que veio a estabelecer a obrigatoriedade dos estados membros assegurarem, até 31 

de dezembro de 2023, que os biorresíduos são separados e reciclados na origem ou recolhidos seletivamente, a fim de 

evitar o tratamento de resíduos que relega os recursos para os níveis mais baixos da hierarquia de gestão dos resíduos, 
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por exemplo aterro, e permitir uma reciclagem de elevada qualidade e de impulsionar a utilização de matéria-prima 

secundária de qualidade. 

Cientes desta problemática, o município de Vizela encontra-se a executar o “Estudo de Sistemas de Recolha de 

Biorresíduos no Município de Vizela”, no âmbito do Programa de Apoio à Elaboração de Estudos para o 

Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresiduos, regulado pelo despacho n.º 7262/2020 e financiado pelo 

Fundo Ambiental. A Câmara Municipal de Vizela subcontratou a entidade CVR – Centro para a Valorização de Resíduos, 

para a execução deste estudo.  

Este relatório intercalar de Consulta Pública pretende responder aos objetivos preconizados no Despacho n.º 

7262/2020, financiado pelo Fundo Ambiental, para o município de Vizela. Por isso são objetivos gerais do estudo, 

identificar as melhores soluções a implementar com vista a assegurar que os biorresíduos são separados e reciclados 

na origem ou recolhidos seletivamente com a máxima eficiência pelos sistemas em baixa e devidamente encaminhados 

para tratamento nas infraestruturas dos sistemas em alta, de modo a obter benefícios económicos globais na sua 

valorização, evitando em paralelo os custos e impactos decorrentes da necessidade de eliminação deste tipo de 

resíduos. Considerando os cenários avaliados, as caraterísticas do município de Vizela e as imposições legais aplicadas 

aos biorresíduos, a implementação do sistema de recolha e tratamento de biorresíduos no município de Vizela passará 

pela sua recolha em via pública com utilização de contentorização inteligente para o setor doméstico. Neste setor será 

igualmente considerada uma pequena percentagem de tratamento na origem através de compostagem doméstica, nas 

freguesias com menor densidade populacional. Para o setor não doméstico, o plano de implementação foi definido para 

a recolha dos biorresíduos no sistema porta-a-porta para os estabelecimentos do setor Horeca. Este plano de 

implementação prevê igualmente o tratamento na origem dos biorresíduos nas escolas do município de Vizela através 

de compostagem comunitária.  

Considerando os objetivos preconizados, foi igualmente definido um plano de implementação para o plano de recolha 

e tratamento de biorresíduos de 2021 a 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Estudo Municipal para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos no Município de Vizela | 

Página | 4  

  

2 Enquadramento 

O Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 2020 (PERSU 2020) estipula a estratégia de gestão dos resíduos 

urbanos (RU), definindo planos de ação para que estes resíduos sejam tratados como recursos endógenos, aproveitando 

o seu potencial.  

Enquanto o PERSU 2020 estabeleceu as estratégias para o período de 2014 a 2020, o PERSU 2020+, por sua vez, foca 

nas metas previstas pela União Europeia (EU) para o período até 2025. Este plano de gestão tem como ações prioritárias 

a gestão dos biorresíduos, a salientar: 

• Fomentar a recolha seletiva nos locais com maior potencial de produção de biorresíduos e promover a 

compostagem comunitária em áreas de menor densidade populacional; 

• Adaptar os sistemas de tratamento mecânico e biológico (TMB) para a receção de biorresíduos provenientes 

desta recolha seletiva; 

• Promover campanhas de sensibilização no âmbito da prevenção e redução de produção de resíduos, para a 

transição para uma economia circular; 

• Desenvolver campanhas de educação e sensibilização para a sustentabilidade ambiental da população; 

• Incrementar ações de sensibilização e fiscalização direcionadas para o setor HORECA, uma vez que este setor é 

fundamental para o sucesso da recolha seletiva de biorresíduos. 

A Diretiva (UE) 2018/851 foi aprovada a 30 de maio de 2018 e estabelece a obrigatoriedade dos Estados Membros 

implementarem/modificarem sistemas de recolha seletiva de biorresíduos ou assegurarem o seu tratamento na origem. 

Deste modo, até 31 de dezembro de 2023, cada Estado Membro deve pronunciar-se acerca desta matéria.  

Esta diretiva visa fomentar a valorização dos resíduos e consequentemente reduzir a sua deposição em aterro, 

estabelecendo as seguintes metas: 

• Até 2025, aumentar a taxa de preparação para a reutilização e reciclagem de RU para 55%; 

• Até 2030, aumentar a taxa de preparação para a reutilização e reciclagem de RU para 60%; 

• Até 2035, aumentar a taxa de preparação para a reutilização e reciclagem de RU para 65%. 
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Considerando a atualização da legislação da UE em relação à gestão de resíduos, foi ainda efetuada uma alteração do 

Regime Geral da Gestão de Resíduos (RGGR), aprovado pelo decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, através do 

decreto-lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que aprova o novo RGGR. 

O referido decreto-lei foca-se na implementação de estratégias de prevenção da produção de resíduos, em diversos 

setores de atividade económica, através da gestão do volume percentual anual de bebidas no mercado em embalagens 

reutilizáveis. Deste modo, até 31 de dezembro de 2022, os setores da indústria, comércio, distribuição e restauração 

devem adotar estratégias de gestão para esta tipologia de resíduo, estando sujeitos às seguintes metas: 

a) Até janeiro de 2025, pelo menos 20% do volume anual de bebidas deve ser embalado em embalagens 

reutilizáveis; 

b) Até janeiro de 2030, este número deve aumentar para cerca de 50%.  

O decreto-lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, com vista à transição para uma economia circular, destaca ainda que 

a utilização dos recursos e gestão dos resíduos produzidos deve priorizar a hierarquia de resíduos, pela seguinte ordem: 

1) Prevenção; 

2) Preparação para a reutilização; 

3) Reciclagem; 

4) Outros tipos de valorização; 

5) Eliminação. 

A gestão resíduos e a priorização de processos de valorização e tratamento como recurso/matéria-prima, em 

detrimento da deposição em aterro, têm um papel fundamental essencialmente na redução dos impactes ambientais 

associados.  

Por conseguinte, o sucesso da transição para uma economia circular, passa pela obrigatoriedade de implementação de 

uma gestão específica para o fluxo dos biorresíduos, seja através da adoção de estratégias para recolha seletiva, seja 

pela implementação de tratamento deste fluxo específico na fonte de origem.  

Para apoiar o auxílio na implementação de um sistema de gestão para o fluxo dos biorresíduos pelos Municípios foi 

criado o Fundo Ambiental - Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais para o Desenvolvimento de Sistemas 

de Recolha de Biorresíduos. Assim, este plano prevê a elaboração de um diagnóstico para a definição de um plano de 

ação e de investimento para a operacionalização da recolha seletiva de biorresíduos, através da implementação de uma 
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rede de recolha seletiva de biorresíduos e posterior tratamento ou pelo tratamento e valorização no local de origem, 

através da compostagem doméstica ou comunitária. 
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3 Ficha de caraterização de biorresíduos — Município de Vizela 

Esta ficha de caraterização da situação atual dos biorresíduos foi executada com base nos dados reais correspondentes 

ao ano de 2019 (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Ficha de caracterização de biorresíduos - Município de Vizela 

INDICADORES/VARIÁVEIS UNIDADE SELEÇÃO 2019 

POPULAÇÃO MÉDIA ANUAL RESIDENTE hab  23 869 

ALOJAMENTOS EXISTENTES nº  9 401 

PRODUTORES NÃO DOMÉSTICOS – HORECA  Nº  91 

PRODUTORES NÃO DOMÉSTICOS – ESCOLAS, IPSS Nº  21 

QUANTIDADE DE RESÍDUOS URBANOS t  8 679 

RESÍDUOS ALIMENTARES t 31,34% 2 720 

RESÍDUOS VERDES t 4,54% 469 

QUANTIDADE DE BIORRESÍDUOS TOTAIS t  3 189 

RESÍDUOS ALIMENTARES RECOLHIDOS SELETIVAMENTE t  0 

RESÍDUOS VERDES RECOLHIDOS SELETIVAMENTE t  54 
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5 Caraterização da área geográfica 

5.1 Caraterização geográfica e do serviço de gestão de resíduos urbanos (RU) 

5.1.1 Caracterização geográfica da região 

O Município de Vizela integra a NUT I – Portugal Continental, a NUT II – Norte, a NUT III – Ave e, mais precisamente, o 

Distrito de Braga, sendo composto por um total de 5 freguesias: União das Freguesias de Caldas de Vizela (São Miguel 

e São João); União das Freguesias de Tagilde e Vizela (São Paio); Infias; Santa Eulália e Vizela (Santo Adrião). O Município 

de Vizela perfaz uma área total de 24 704 km 2, possuindo uma população residente de cerca de 23 800 indivíduos. 

Encontra-se limitado a norte por Guimarães, a este por Felgueiras, a sul por Lousada e a Oeste por Santo Tirso ( Figura 

1 e Figura 2) (GeoAtributo & C.I.P.O.T., 2015). 

 

 

Figura 1: Enquadramento geográfico do concelho de Vizela (GeoAtributo & C.I.P.O.T., 2015). 
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Figura 2: Representação geográfica dos limites do município de Vizela (Câmara Municipal de Vizela, n.d.) 

5.1.2 Recolha de Resíduos Urbanos 

A recolha de resíduos urbanos no município é mista. Nas zonas onde ainda não existem contentores de recolha, 

a recolha é efetuada por sistema porta-a-porta e os resíduos são colocados em sacos em condições de higiene e 

estanquicidade, junto da entrada das habitações, respeitando os horários de deposição. Por sua vez, nas zonas onde a 

recolha de resíduos urbanos é efetuada por contentores, os resíduos são colocados em sacos dentro dos mesmos em 

qualquer dia e hora, desde que não tenham atingido a sua capacidade. 

O Município de Vizela é a entidade titular, assegurando a provisão do serviço de gestão de resíduos urbanos no 

respetivo território. Do mesmo modo, o Município é a entidade gestora responsável pela recolha indiferenciada em 

toda a área do Município, através dos seus serviços ou de terceiro contratado para o efeito, sendo que neste caso, o 

Município contratou a entidade EcoAmbiente - Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A, para 

efetuar a recolha dos seguintes resíduos: 

• Indiferenciados 

o Recolha por contentorização: nos locais onde existem contentores; 

o Porta-a-porta: nos locais onde não existem contentores. 
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• Verdes: recolha efetuada sob pedido, enviando e-mail para vizela@ecoambiente.pt ou ligando para 800 

204 505). Posteriormente é agendada a recolha, sendo efetuada sempre por sistema porta-a-porta. A 

recolha é gratuita. 

• Monstros: recolha efetuada sob pedido, enviando e-mail para vizela@ecoambiente.pt ou ligando para 

800 204 505. Posteriormente é agendada a recolha, sendo efetuada sempre por sistema porta-a-porta. 

A recolha é gratuita. 

Existem 59 contentores enterrados, 66 semienterrados e 124 de superfície. Estes últimos, são colocados apenas em 

locais estratégicos, tais como restaurantes, cemitérios e escolas. Os contentores (enterrados e semienterrados) 

posicionados atualmente são apresentados na Figura 3. 

 

Figura 3: Posicionamento dos contentores enterrados (azul) e semienterrados (vermelho), atualmente no Município de Vizela 

(“Geoportal,” n.d.) 

Segundo o Caderno de Encargos do concurso de resíduos urbanos, que estabelece as regras da prestação de serviços, 

a recolha de resíduos urbanos indiferenciados por contentorização constituirá a base do sistema no concelho de Vizela, 

a partir de 1 de janeiro de 2023 Até essa data os circuitos de recolha serão mistos, integrando a recolha por 

contentorização, a recolha porta-a-porta e a recolha nos compartimentos para resíduos, resultantes dos diferentes 

sistemas e modelos de recolha implementados ou a implementar (Parte II, ponto 1.3 do Caderno de Encargos). Segundo 

informações da Câmara Municipal de Vizela, está prevista a totalidade de 60 contentores enterrados, 350 contentores 

semienterrados e 85 contentores de superfície até 1 de janeiro de 2023. A Figura 4, Figura 5 e Figura 6 demonstram a 

totalidade e posicionamento dos contentores previstos até 2023, ao abrigo do programa “Vizela Mais Limpa”. Este 
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programa tem o objetivo de melhorar de forma substancial a qualidade de vida de Vizela, substituindo o sistema de 

recolha de resíduos urbanos porta-a-porta por um sistema por contentorização; a aquisição de varredora mecânica; a 

aquisição de camião de limpeza urbana; a colocação de contentores de recolha seletiva; a instalação de um auto 

compactador para a recolha de papel e cartão, entre outros (Câmara Municipal de Vizela, 2021). 

 

 

Figura 4: Localização dos contentores enterrados (Câmara Municipal de Vizela, 2018) 
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Figura 5: Localização dos contentores semienterrados (Câmara Municipal de Vizela, 2018) 

 

Figura 6: Localização dos contentores de superfície (Câmara Municipal de Vizela, 2018) 
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A EcoAmbiente é a entidade subcontratada pela recolha dos resíduos urbanos, entregando-os posteriormente à 

RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos S. A. A RESINORTE é, deste modo, a Entidade Gestora responsável 

pela recolha seletiva, triagem, valorização e eliminação dos resíduos urbanos, sendo, a Entidade Titular o Estado 

Português.  

RESINORTE: 

• Vidro; 

• Papel/Cartão; 

• Embalagens; 

• Pilhas. 

Segundo a informação cedida pela Câmara Municipal de Vizela, existem 120 equipamentos propriedade da RESINORTE. 

Adicionalmente, existem 3 enterrados, propriedade do Município, perfazendo um total de 123. Nem todos os 

equipamentos possuem pilhão incluído. Na Figura 7 é possível verificar o posicionamento atual dos ecopontos no 

Município de Vizela. 

 

Figura 7: Posicionamento atual dos ecopontos no Município de Vizela (“Geoportal,” n.d.) 
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Analogamente, existem 12 oleões distribuídos pelo Município, para deposição de óleos alimentares usados, os quais 

estão localizados atualmente de acordo com a Figura 8. 

 

Figura 8: Localização dos oleões atualmente (“Geoportal,” n.d.). 

 

No que diz respeito aos resíduos de construção e demolição (RCD), o Município possui armazéns onde existe um 

contentor, onde os munícipes podem depositar os mesmos, desde que cumpram o requisito de ser uma obra que não 

carece de licenciamento. 

Relativamente às quantidades de resíduos produzidos no Município, a tabela seguinte apresenta os valores para os 

últimos 5 anos. 

Tabela 2: Quantidades por tipologia de resíduos dos últimos 5 anos 

Tipologia 2015 (Kg) 2016 (Kg) 2017 (Kg) 2018 (Kg) 2019 (Kg) 2020 (Kg) 

Vidro 325 240 312 660 327 880 447 320 489 740 579 800 

Papel/Cartão 209 900 226 520 213 700 257 160 317 310 518 240 

Embalagens 168 340 168 980 175 600 191 220 227 280 296 600 

Plásticos Duros 16 340 20 240 31 780 38 540 41 920 33 640 

Vidro plano - - 14 000 31 980 56 540 33 360 

Pilhas - 260 380 240 220 180 

REEE 9 380 18 860 16 700 17 900 18 940 25 020 

RCD 135 960 137 700 - - - - 

Sucata 7 680 11 700 9 060 - 15 920 22 280 
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Tipologia 2015 (Kg) 2016 (Kg) 2017 (Kg) 2018 (Kg) 2019 (Kg) 2020 (Kg) 

Madeira 87 680 120 300 140 400 168 260 168 220 194 620 

RU (20 03 01) 8 209 800  8 447 560 8 592 300  8 768 700 8 679 220 8 595 360 

R. Biodegradáveis 

(20 02 01) 

26 720 38 360 63 080 49 080 54 240 72 060 

 

Uma vez que existem 4 circuitos de recolha, é importante perceber-se a distribuição correspondente dos resíduos. 

Relativamente ao ano de 2020, a Figura 9 demonstra a percentagem de resíduos urbanos nos diferentes circuitos. 

 

Figura 9: Percentagem de Resíduos Urbanos por circuito 

Através da análise da Figura 9, tal como seria expectável, a zona centro da União de Freguesias de Caldas de Vizela (S. 

Miguel e S. João), sendo a zona com maior densidade populacional, é também a detentora da maior produção de 

resíduos. 

5.2 Caraterização sociodemográfica 

O Município de Vizela, com uma densidade populacional de 963 habitantes/km2 que representa 23 800 

habitantes, no ano de 2020, e uma área total de 24,704 km 2 está dividido por 5 freguesias:  

➢ União das Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João); 

• Área: 7,683 km2; 
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• População: 10 633; 

• Densidade populacional: 1384 habitantes/km2; 

• Famílias: 3 681; 

• Edifícios: 2 350. 

➢ União de Freguesias de Tagilde e Vizela (São Paio); 

• Área: 5,249 km2; 

• População: 3 364; 

• Densidade populacional: 641 habitantes/km2; 

• Famílias: 1019; 

• Edifícios: 907. 

➢ Freguesia de Infias; 

• Área: 3,113 km2; 

• População: 1 840; 

• Densidade populacional: 591 habitantes/km2; 

• Famílias: 613; 

• Edifícios: 510. 

➢ Freguesia de Santo Adrião; 

• Área: 3,011 km2; 

• População: 2 280; 

• Densidade populacional: 757 habitantes/km2; 

• Famílias: 728; 

• Edifícios: 631. 

➢ Freguesia de Santa Eulália. 

• Área: 5,648 km2; 

• População: 5 619; 

• Densidade populacional: 995 habitantes/km2; 

• Famílias: 1 828; 

• Edifícios: 1 417. 

Relativamente à classificação final das freguesias, o INE definiu os seguintes critérios administrativos e morfológicos à 

escala da freguesia, permitindo obter a classificação final destas unidades territoriais:  
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• Área predominantemente urbana (APU)  

Freguesia que contempla, pelo menos, um dos seguintes requisitos: 1) o maior valor da média entre o peso da 

população residente na população total da freguesia e o peso da área na área total da freguesia corresponde a espaço 

urbano, sendo que o peso da área em espaço de ocupação predominantemente rural não ultrapassa 50% da área total 

da freguesia; 2) a freguesia integra a sede da Câmara Municipal e tem uma população residente superior a 5.000 

habitantes; 3) a freguesia integra total ou parcialmente um lugar com população residente igual ou superior a 5.000 

habitantes, sendo que o peso da população do lugar no total da população residente na freguesia ou no total da 

população residente no lugar, é igual ou superior a 50%. 

• Área mediamente urbana (AMU)  

Freguesia que contempla, pelo menos, um dos seguintes requisitos: 1) o maior valor da média entre o peso da 

população residente na população total da freguesia e o peso da área na área total da freguesia corresponde a Espaço 

Urbano, sendo que o peso da área de espaço de ocupação predominantemente rural ultrapassa 50% da área total da 

freguesia; 2) o maior valor da média entre o peso da população residente na população total da freguesia e o peso da 

área na área total da freguesia corresponde a espaço urbano em conjunto com espaço semiurbano, sendo que o peso 

da área de espaço de ocupação predominantemente rural não ultrapassa 50% da área total da freguesia; 3) a freguesia 

integra a sede da Câmara Municipal e tem uma população residente igual ou inferior a 5.000 habitantes; 4) a freguesia 

integra total ou parcialmente um lugar com população residente igual ou superior a 2.000 habitantes e inferior a 5.000 

habitantes, sendo que o peso da população do lugar no total da população residente na freguesia ou no total da 

população residente no lugar, é igual ou superior a 50%. 

• Área predominantemente rural (APR)  

Freguesia não classificada como "Área Predominantemente Urbana" nem "Área Mediamente Urbana". 

Com base nos estudos TIPAU 2014 que acompanha a metodologia definida na TIPAU 2009: critérios quantitativos e 

qualitativos objetivos, facilmente operacionalizáveis e que asseguram a comparabilidade entre classificações, todas as 

freguesias do município de Vizela são classificadas como Área predominantemente urbana (APU). 
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6 Caracterização atual da produção e gestão dos biorresíduos na área geográfica 

6.1 Biorresíduos produzidos 

A produção de biorresíduos foi obtida através de um documento cedido pela Câmara Municipal de Vizela, onde se 

encontra a estimativa de várias categorias a partir de resíduos urbanos que têm como destino o aterro. O procedimento 

utilizado para a realização desta caracterização foi o método do quarteio, considerando-se os resíduos secos. A figura 

10 representa o fluxo de RU resultantes da recolha indiferenciada no Município de Vizela.  

É importante salientar que na categoria de biorresíduos estão incluídas três subcategorias:  

• Biorresíduos alimentares (restos de cozinha): 31,34%; 

• Resíduos de jardim: 4,54%; 

• Outros biorresiduos: 0%. 

É notável que a grande maioria dos biorresiduos incluídos nos resíduos indiferenciados são biorresíduos alimentares, 

resultantes de restos alimentares. Através da análise à Figura 10, também é possivel constatar que os biorresíduos são 

a categoria mais representativa do fluxo de resíduos indiferenciados, tal como é demonstrados na Figura 10.  

 

 

Figura 10: Fluxo de Resíduos Urbanos indiferenciada do Município de Vizela 

Os biorresíduos, quando depositados em aterro, representam vários problemas para a saúde humana e para o 

ambiente, nomeadamente a produção de metano e a produção de lixiviados com elevada carga orgânica, devido 
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essencialmente à sua composição. No entanto, o elevado potencial energético e de recuperação de nutrientes 

associado aos resíduos orgânicos, quando submetidos a processos de valorização, não deve ser desperdiçado. Desta 

forma, existe cada vez mais a necessidade de se desviar a maior quantidade possível destes resíduos da deposição em 

aterro. 

6.4 Capacidade instalada de tratamento de biorresíduos em alta 

A Resinorte atua numa extensa e complexa cadeia de valor, associando um conjunto interdependente de competências 

e valor acrescentado, desde a identificação dos recursos até à entrega dos produtos finais às entidades gestoras de 

fluxos específicos (Resinorte, 2019). 

Na figura abaixo encontra-se representada esquematicamente a cadeia de valor do negócio do tratamento e valorização 

dos resíduos com a especificação das diferentes atividades de operação (Resinorte, 2019). 

 

Figura 11: Cadeia de valor da Resinorte (Resinorte, 2019) 

No ano 2019 foram recebidas e processadas na unidade de tratamento mecânico e biológico (TMB) de Riba de Ave 

cerca de 155,2 mil toneladas de RU com origem na recolha indiferenciada e 1,1 mil toneladas de resíduos biodegradáveis 

recolhidos seletivamente (Resinorte, 2019). 
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A tabela abaixo resume o processamento dos resíduos na TMB e os resultados obtidos. 

Tabela 3: Tratamento mecânico e biológico de RU (Resinorte, 2019) 

TMB (ton) 2019 2018 2017 

TM – Tratamento Mecânico    

Entradas    

-RSU direto 155.206 151.938 150.357 

Saída    

-Valorizáveis 1.142 1.030 1.139 

-Refugos para Aterro Sanitário 36.340 34.230 13.125 

-Refugos para Val. Energética 335 705 1.660 

-Para TB 114.853 115.973 134.434 

TB-Tratamento Biológico    

Entradas na Valorização Orgânica    

-Direto 1.096 62  

-Do TM 114.853 115.973 134.434 

Saída    

-Composto vendido 2.061 2.407 3.932 

-Refugos para aterro sanitário 106.844 103.862 126.597 

-Perdas humidade 7.044 9.766 3.906 

-Valorizáveis (/TM) 1% 1% 1% 

-Composto (/TB) 2% 2% 3% 

-Refugos para aterro sanitário 92% 91% 93% 

-Perdas 5% 6% 3% 

No ano de 2019 a TMB trabalhou no limite da sua capacidade de produção, esperando-se que rapidamente se possa 

levar a cabo a intervenção para incremento da mesma, bem como da sua eficiência, e instalação de linha autónoma de 

processamento de resíduos orgânicos com origem em recolha seletiva dedicada. Só desta forma a Resinorte poderá 

perseguir o cumprimento dos objetivos fixados pelo PERSU2020 para o sistema (Resinorte, 2019). 

6.5 Utilização de biorresíduos tratados 

No que diz respeito ao conceito de economia circular, a prevenção e valorização dos biorresíduos são fundamentais na 

sua promoção. Para além disso, são importantes na salvaguarda da biodiversidade, na redução de resíduos 

encaminhados para aterro, e, consequentemente, na diminuição das emissões antropogénicas de gases com efeito de 

estufa. Os biorresíduos incluem os resíduos alimentares e os resíduos verdes (resíduos biodegradáveis de jardins e de 
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parques), tal como referido anteriormente. A valorização desta tipologia de resíduos deve reverenciar a hierarquia de 

resíduos. Primeiramente, devem ser reduzidos ao máximo no local de origem e reutilizados, com o intuito de minimizar 

o desperdício alimentar. Um exemplo é o encaminhamento dos excessos para diversas associações. Posteriormente, 

deve ser dada prioridade ao tratamento local dos biorresíduos, envolvendo processos de compostagem doméstica e/ou 

comunitária. Segue-se o tratamento centralizado, visando a recolha seletiva e posterior valorização, devendo ser 

reencaminhados para um centro de valorização orgânica. A Figura 12 apresenta a hierarquia dos resíduos aplicada ao 

fluxo específico de biorresíduos (Agência Portuguesa do Ambiente, 2019; Lipor, 2020). 

Desta forma, é fundamental uma estratégia de sensibilização ambiental à população, por parte do Município e uma 

aposta constante na inovação e na procura de conhecimento, priorizando o progresso e implementação de resoluções 

mais circulares. 

 

Figura 12: Hierarquia dos resíduos aplicada ao fluxo específico dos biorresíduos (Joint Research Centre - Scientific And Techinical 

Reports, 2011) 

No que diz respeito à utilização do composto para enriquecimento do solo, no Município de Vizela existem diversos 

locais onde este pode ser útil e aproveitado, tais como: 

• Escolas; 

• Parque das Termas – 66.500 m2; 

• Zona Ribeirinha – 37.597 m2; 

• Parque de Lazer da Rua Bráulio Caldas – 7.690 m2; 

• Campo de Mini e Peter golf – 7.600 m2; 

• Parque de Lazer Casal do Telhado – 6.470 m2; 

• Zona de Lazer da Barrosa – 5.200 m2; 
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• Parque de Lazer de S. Gonçalo – 3.625 m2; 

• Parque de Lazer de S. Paio – 3.400 m2; 

• Jardim da Casa da Cultura – 2.608 m2; 

• Jardim Manuel Faria – 1.511 m2. 

7 Soluções de sistemas de recolha de biorresíduos 

7.1 Análise comparativa de soluções de recolha de biorresíduos 

A seleção do sistema de recolha de biorresíduos num determinado local é dependente de vários aspetos e condições, 

nomeadamente no que diz respeito à proximidade de instalações de tratamento, às características demográficas e 

geográficas e à tipologia de edifícios. Deste modo, existem grandes variações na implementação deste tipo de sistemas, 

sendo fundamental observar as interações entre todos estes fatores. Para além disso, é importante ter em conta os 

impactes ambientais, indicadores económicos, aspetos técnicos, bem como fatores sociais, influências culturais, entre 

outros. Salienta-se a importância da recolha sem contaminações, preponderante na qualidade do produto obtido no 

tratamento dos biorresíduos (Agência Portuguesa do Ambiente, 2019; Gomes & Silveira, 2014; Secretaria de Estado do 

Ambiente & Ministério do Ambiente e da Ação Climática, 2020). 

Na fração de biorresíduos, e tal como referido anteriormente, estão incluídos os resíduos verdes e os resíduos 

alimentares. Uma vez que se trata de resíduos com características distintas, os municípios podem optar por 

implementar sistemas de recolha conjunta ou isolada. Geralmente, os sistemas de recolha de biorresíduos são 

classificados como sistemas porta-a-porta ou como sistemas por contentorização (Agência Portuguesa do Ambiente, 

2019; Gomes & Silveira, 2014; Secretaria de Estado do Ambiente & Ministério do Ambiente e da Ação Climática, 2020).  

Relativamente ao sistema de recolha porta-a-porta, tal como o próprio nome indica, a recolha é efetuada juntos das 

habitações/estabelecimentos. Nesta tipologia de recolha é comummente notada uma maior quantidade de 

biorresíduos recolhidos, bem como um menor grau de contaminação, possibilidade de controlo da qualidade dos 

biorresíduos recolhidos (Agência Portuguesa do Ambiente, 2019; Gomes & Silveira, 2014; Secretaria de Estado do 

Ambiente & Ministério do Ambiente e da Ação Climática, 2020).  

Por sua vez, o sistema por contentorização rege-se pela deposição de resíduos em equipamentos situados na via pública, 

na proximidade das habitações/estabelecimentos. No entanto, esta tipologia de recolha dá, usualmente, origem a uma 

maior contaminação, sendo inconstante a qualidade da fração recolhida. Para além disso, o controlo de qualidade é 

feito indiretamente, originando uma menor responsabilização do cidadão (Agência Portuguesa do Ambiente, 2019; 

Gomes & Silveira, 2014; Secretaria de Estado do Ambiente & Ministério do Ambiente e da Ação Climática, 2020). 

Seguidamente serão apresentados alguns casos de estudo europeus e nacionais, onde os modelos aplicados são 

representativos de boas práticas, de modo a ser selecionada a solução que mais se adapta ao município. 
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7.1.1 Casos de estudo - Europa 

Os exemplos apresentados seguidamente foram selecionados com base em casos bem-sucedidos, cujas 

particularidades sejam equiparadas às de Portugal (condições climáticas, aspetos demográficos e influências culturais). 

7.1.1.1 Milão 

Milão é a segunda maior cidade de Itália, com uma dimensão populacional acima dos 7 000 habitantes/Km2, e mais de 

80% das residências localizadas em arranha-céus e edifícios multifamiliares. Em 2012 foi implementada a recolha de 

resíduos, alcançando toda a cidade em Junho de 2014 (Milano Recycle City, 2015). 

Começou por ser introduzida a recolha seletiva e indiferenciada, em sistema porta-a-porta, em toda a cidade, exceto 

para o fluxo de biorresíduos. Os biorresíduos alimentares começaram por ser recolhidos apenas em restaurantes, 

supermercados, escolas e outros setores comerciais com produções significativas de biorresíduos. Posteriormente, em 

2012, iniciou-se um estudo por parte da AMSA (empresa municipal que gere a recolha de resíduos em Milão) que visou 

planeamento e implementação de recolha porta-a-porta de biorresíduos, o qual foi finalizado em 2014 (Agência 

Portuguesa do Ambiente, 2019). 

Inicialmente, foi efetuado um estudo das condições da cidade, de modo a perceber-se o espaço disponível para a 

colocação dos contentores e para a movimentação do sistema de recolha. Faseadamente foi introduzido o sistema de 

recolha porta-a-porta, sendo distribuídos recipientes de 35 e 10 L e sacos compostáveis às famílias residentes. Para 

além disto, foram efetuadas campanhas de sensibilização através de vários meio de comunicação, fundamentais para a 

informar todos os cidadãos da importância desta separação (Agência Portuguesa do Ambiente, 2019).  
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Figura 13: Ferramentas de separação de resíduos alimentares em Milão: contentores com rodas de 120 litros e contentores 

ventilados de 10 litros para a cozinha com sacos de bioplástico compostáveis, certificados de acordo com a norma EN 13432 

(Milano Recycle City, 2015) 

A recolha é efetuada porta-a-porta, duas vezes por semana nas habitações. No que diz respeito a infraestruturas com 

uma produção de resíduos alimentares mais significativa, como é o caso das escolas e do setor comercial, as recolhas 

são efetuadas diariamente. No entanto, os resíduos verdes não devem ser colocados nos mesmo contentores utilizados 

para os resíduos alimentares, sendo sugerida a entrega em centros municipais de recolha (Agência Portuguesa do 

Ambiente, 2019; Milano Recycle City, 2015). 

Os resíduos alimentares são entregues em duas estações de transferência, sendo no mesmo dia transportados para a 

digestão anaeróbia e compostagem de Montello para produção de biogás e compostagem (Milano Recycle City, 2015).  

Um fator importante no sucesso deste programa foi a realização de iniciativas eficazes de comunicação e educação. 

Dadas as mudanças importantes na gestão de resíduos e recursos na cidade, o envolvimento da comunidade por meio 

da comunicação e educação foi visto como uma alta prioridade, sendo inclusivamente incorporado no programa 

educativo das escolas (Milano Recycle City, 2015). 

Desde novembro de 2012, Milão tem vindo a recolher uma média de 1,75 kg de resíduos alimentares por habitante por 

semana, com uma média anual de cerca de 90 kg por pessoa, o que é muito elevado em comparação com outras cidades 

europeias, não incluído os resíduos verdes de parques e jardins. No total, cerca de 130 000 toneladas de resíduos 

alimentares provenientes de residências e do setor comercial estão a atualmente a ser recolhidos separadamente e 

enviados para reciclagem orgânica, economizando 8.760 t de CO2 / ano (Agência Portuguesa do Ambiente, 2019; Milano 

Recycle City, 2015). 
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A legislação obriga à recolha seletiva de biorresíduos, existindo coimas quando são registadas contaminações em 

contentores de recolha seletiva, reforçando, desta forma, a adesão da população. O sucesso deste projeto deve-se 

maioritariamente à regulamentação que abrange a cidade (Heinrich, 2017).  

Este projeto envolveu um investimento de 4.5 milhões de euros na aquisição de veículos e outros equipamentos. O 

preço relativo à recolha é dependente da dimensão e localização, variando entre os 150 € e os 300 € por tonelada de 

biorresíduos recolhida (Agência Portuguesa do Ambiente, 2019). 

O baixo teor de contaminação de resíduos, demonstra o sucesso de uma sistema de recolha porta-a-porta, aplicado a 

uma cidade de grandes dimensões e com elevada densidade populacional (Agência Portuguesa do Ambiente, 2019). 

7.1.1.2 Catalunha 

A região da Catalunha apresenta características semelhantes às de Portugal a nível demográfico, climático (clima 

mediterrâneo), geográfico e de composição de resíduos produzidos (aproximadamente 38% de fração orgânica). A 

Catalunha apresenta, tal como em Portugal, uma densidade populacional superior na zona litoral, e, por sua vez, mais 

dispersa zona interior (Agência Portuguesa do Ambiente, 2019). 

Esta região deu início à implementação de modelos de recolha seletiva, no ano 2000, em algumas cidades rurais, com 

uma população inferior a 5 000 habitantes, e com edifícios de pequenas dimensões (Gelabert et al., 2008).  

À semelhança do caso de Milão, cidade com características análogas às encontradas na Catalunha, e sendo considerado 

um caso de sucesso, foi implementado um sistema de recolha porta-a-porta de forma faseada nos municípios 

(inicialmente em Tiana, Tona e Riudecanyes). O êxito deste projeto levou a que este tipo de sistema fosse aplicado em 

diversos municípios da Catalunha. Para além disso, foram também colocados contentores no exterior para a deposição 

desta tipologia de resíduos, alguns dos quais equipados com sistemas de identificação. 

Tal como para a cidade de Milão, os biorresíduos são separados dentro das próprias habitações, em sacos compostáveis 

colocados em contentores arejados (7-10 L). Devido às vantagens já mencionadas, foi verificada uma transferência 

gradual de um sistema de recolha por contentorização na via pública para um sistema de recolha porta-a-porta, não 

deixando de existir os contentores na via (contentores de superfície, subterrâneos e recolha pneumática). Deste modo, 

existe uma combinação dos dois modelos de recolha de modo a aumentar a eficiência do processo (Agência Portuguesa 

do Ambiente, 2019). 

Para além de Milão e Catalunha, outras regiões da Europa implementaram com sucesso a recolha seletiva de 

biorresíduos, sendo apresentados alguns exemplos, para além dos já mencionados, na Tabela 4. 
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Tabela 4: Exemplos de boas práticas de recolha seletiva a nível europeu (adaptado de (Agência Portuguesa do Ambiente, 2019)). 

Caso de 
Estudo 

Descrição Taxa de recolha 
de biorresíduos 

Fonte de 
informação 

Flandres 
(Bélgica) 

Os biorresíduos são separados na fonte e recolhidos porta-a-porta em 
contentores. Nestes contentores, não pode ser depositado carne, peixe, 
ossos e outros, por razões sanitárias. Biorresíduos verdes são entregues em 
centros de reciclagem. Esquema PAYT que cobra os moradores de acordo 
com a quantidade de resíduos depositada. Diferentes tarifas aplicadas aos 
diferentes fluxos (tarifas de resíduos indiferenciados superior). 

72% (2012) (ACR+, 2016; 
BIPRO/CRI, 
2015) 

Estíria 
(Áustria) 

Responsabilidade da recolha de biorresíduos através do município ou de 
privados. A recolha deste fluxo inclui biorresíduos domésticos em 
contentores integrados no sistema de recolha seletiva e biorresíduos de 
jardins e espaços verdes recolhidos a partir de estruturas municipais. 
Recolha de biorresíduos financiada através de taxas municipais de resíduos 
(tarifas determinadas pelos municípios). 

85% (2012) (ACR+, 2016) 

Viena 
(Áustria) 

Gestão de resíduos inteiramente de propriedade municipal, sem qualquer 
envolvimento de empresas privadas. Recolha seletiva de biorresíduos 
através de sistema porta-a-porta, deposição coletiva e entrega em centros 
de reciclagem de resíduos. O financiamento da recolha e tratamento de 
todos os resíduos urbanos é feito através de uma taxa aplicada à fração de 
resíduos indiferenciados dos proprietários, calculada com base no volume 
dos contentores instalados nas residências e na frequência de recolha 
destes. 

34% (2014) (BIPRO/CRI, 
2015; City of 
Vienna, 2013) 

Liubliana 
(Eslovénia) 

Sistema de recolha de responsabilidade da empresa pública Snaga. Entrega 
de biorresíduos em centros de reciclagem e esquema de recolha porta-a-
porta de biorresíduos alimentares e verdes, sendo a frequência de recolha 
maioritariamente semanal. A recolha abrange 82% das residências da 
cidade. Implementação de um sistema PAYT aplicado ao fluxo de 
indiferenciados e biorresíduos (tarifa dependente da dimensão do 
contentor e frequência de recolha). 

73% (2014) (BIPRO/CRI, 
2015) 

Milão (Itália) Novo sistema de recolha porta-a-porta de biorresíduos domésticos 
implementado em 2014 na totalidade da área da cidade. Município de 
Milão providenciou fundos necessários para implementar o novo sistema. 
Cidadãos pagam nova taxa (TARI) para cobrir custos do novo sistema, 
calculada com base numa parte fixa (m2 da residência) e numa parte 
variável (número de habitantes da residência). 

86% (2014) (ACR+, 2016; 
Giavini, 2016) 

Catalunha 
(Espanha) 

A recolha seletiva de resíduos orgânicos é feita através de contentores da 
via pública ou através de recolha porta-a-a-porta. A fração de biorresíduos 
doméstica a depositar inclui carne, espinhas de peixe e resíduos verdes de 
pequenas dimensões. “Fundo de gestão de resíduos” existente para assistir 
economicamente os municípios. Autoridades locais que implementem 
recolha seletiva de biorresíduos e tratamento apropriado para este fluxo 
são elegíveis de receber apoio a partir deste fundo. 

51% (2012) (ACR+, 2016) 

Dublim 
(Irlanda) 

Sistema de recolha e tratamento de resíduos em Dublim foi completamente 
privatizado no início de 2012. Residências individuais contratam uma das 
numerosas empresas de recolha (pagamento geralmente de acordo com a 
quantidade de resíduos indiferenciados) ou entregam os resíduos em 
centro de reciclagem, sendo que os resíduos recicláveis estão isentos de 
pagamento nestes locais. Os biorresíduos são recolhidos porta-a-porta, em 
recipientes separados, e geralmente incluem resíduos de cozinha e jardim. 

47% (2014) (BIPRO/CRI, 
2015) 
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7.1.2 Casos de Estudo - Portugal 

7.1.2.1 Valongo 

O município de Valongo, em parceria com a Eco Rede e a LIPOR, iniciou em 2016 um projeto piloto de recolha de 

resíduos orgânicos através do sistema porta-a-porta. O projeto iniciou com a recolha seletiva de multimateriais e em 

2018 foi alargado para a recolha porta-a-porta de recolha de biorresíduos. Para tal, a LIPOR adquiriu e distribuiu 650 

baldes de 10 L e 650 contentores de 50 L (Figura 14), sendo estes últimos equipados com identificador eletrónico, 

permitindo a monitorização do sistema de recolha e a taxa de participação. No decorrer do projeto piloto foram feitos 

5 circuitos de recolha e verificou-se a elevada qualidade do material recolhido e determinou-se que cada fogo contribuiu 

com cerca de 5 kg de resíduos orgânicos, após a pesagem total do circuito (AEPSA - Associação das Empresas 

Portuguesas para o Sector do Ambiente, 2020; Agência Portuguesa do Ambiente, 2019). 

 

Figura 14: Contentores para a recolha porta-a-porta de biorresíduos (Fonte: www.cm-valongo.pt) 

7.1.2.2 Viana do Castelo 

No município de Viana do Castelo, em 2019, iniciou-se o projeto “Viana Abraça” para a recolha seletiva de biorresíduos 

alimentares. Este projeto, transformou Viana do Castelo no município com maior redução de resíduos 

depositados em aterro. O projeto divide-se em duas zonas, a urbana e a extraurbana. Na zona urbana foi 

criada uma rede de 480 unidades de deposição coletiva para deposição seletiva para biorresíduos alimentares. 

Estas unidades foram equipadas com tecnologia inteligente de acondicionamento e identificação dos acessos 

às unidades de deposição. Na zona extraurbana, pretende-se a divulgação da compostagem doméstica 

através da distribuição de 7.500 kits de compostagem. No primeiro semestre de 2019, os resultados da 

recolha de biorresíduos, apresentaram uma diminuição de 520 toneladas de resíduos indiferenciados 

depositados em aterro, comparativamente ao período homólogo de 2018 (Agência Portuguesa do Ambiente, 

2019). 

http://www.cm-valongo.pt/
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7.1.2.3 Lisboa 

Lisboa foi das primeiras cidades portuguesas a colocar-se na linha da frente em termos de recolha seletiva de resíduos 

orgânicos. Até junho de 2018 o município já assegurava a recolha de biorresíduos em 2 300 estabelecimentos do canal 

Horeca (restauração, hotelaria e similares). Os resultados de 2017 indicaram que se recolheram 72 toneladas de 

biorresíduos por dia, que por sua vez foram encaminhados para valorização orgânica na VALORSUL. Em 2019, existiam 

13 circuitos de recolha porta-a-porta de resíduos, seis vezes por semana e um circuito aos domingos que se realiza em 

certas áreas da cidade e pretendia-se implementar, numa primeira fase, a recolha seletiva porta-a-porta de biorresíduos 

em condomínios com “casas de lixo” com dimensões suficientes para albergar pelo menos, mais um contentor, para 

além dos já existentes. Serão feitas campanhas de sensibilização porta-a-porta e entregues baldes e informação acerca 

dos dias de recolha para cada tipo de material. Em acréscimo, o município irá entregar compostores a cerca de 4.000 

fogos lisboetas e dará formação sobre compostagem doméstica (Agência Portuguesa do Ambiente, 2019). 

7.1.2.4 Cascais 

O município de Cascais começou a recolha seletiva de biorresíduos em 2018, através da distribuição de sacos com uma 

cor diferenciada para os munícipes colocarem os resíduos orgânicos no circuito normal dos resíduos indiferenciados. 

Desta forma, a TRATOLIXO pode identificar os respetivos sacos e encaminhá-los para as instalações de valorização 

orgânica, transformando os biorresíduos em biogás e em composto. Com este tipo de modelo de recolha não implica 

investimento em infraestruturas, evita a ocupação da via pública com mais um contentor, evita a pressão para o cidadão 

colocar os resíduos em dias específicos e não são necessárias adaptações do ponto de vista operacional de recolha. 

Numa primeira fase, a experiência incluiu 1.500 habitações e cerca de 60 grandes produtores, nomeadamente 

restaurantes, hotéis, superfícies comerciais, estabelecimentos prisionais e o hospital de Cascais. Os técnicos 

da Cascais Ambiente distribuíram gratuitamente sacos de plástico verdes para colocar os restos de comida e 

pequenos contentores castanhos para cada participante colocar na cozinha. A Cascais Ambiente também irá 

sensibilizar para a separação de biorresíduos e distribuição das chaves eletrónicas para aceder aos 

contentores. Nesta fase, conta-se que a recolha de biorresíduos mensal seja cerca de 5 000 toneladas. Esta 

solução de recolha será testada durante um ano para avaliar as vantagens que este sistema pode trazer 

quando comparado com a recolha porta-a-porta. Esta experiência prevê a implementação de um PAYT 

coletivo (Agência Portuguesa do Ambiente, 2019). 

7.2 Análise custo-eficácia das várias soluções estudadas 

Como consequência das diferentes demografias, fenómenos geográficos e condições climatéricas, a literatura revela 

uma enorme variabilidade nas modalidades de recolha de biorresíduos na Europa, resultando em diversas frequências 
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de recolha semanais e, consequentemente, em custos de exploração muito díspares (Tabela 5) (Agência Portuguesa do 

Ambiente, 2019). 

Tabela 5: Benchmarking internacional de custos de recolha de biorresíduos 

País Frequência semanal Custo estimado (€/ton) Referência 

Alemanha 1 × (verão)* 67 a 159 (Eunomia, 2002) 

Áustria 1 × (verão)* 64,1 a 155,5 (R4R - Regions for Recycling, 
2014) 

Itália 1 a 2 × 54 a 302 (Eunomia, 2002) 

Espanha 2 a 3 × 70 a 150 (ARC – Agència de Residus de 
Catalunya, 2017) 

Bélgica 1 × (verão)* 45 a 146 (Eunomia, 2002) 

França 1 × 173,6 (média) (ADEME - Agence De 
l’Environnement et de la 
Maitrise de l’Energie, 2018) 

*Nas restantes épocas do ano a recolha é realizada quinzenalmente 

No caso da Catalunha, em Espanha, nos municípios com população inferior a 20.000 habitantes, os custos gerais de 

gestão dos modelos de recolha seletiva porta-a-porta em 41 municípios apresentam valores médios de 68,40 €/hab.ano 

e os custos gerais de gestão dos modelos de recolha em contentores de via pública em 40 municípios, apresentam 

valores médios de 69,47 €/hab.ano. O cálculo destes custos foi feito de acordo com a seguinte equação (Agência 

Portuguesa do Ambiente, 2019; Sora & González, 2014): 

Custos Gerais de Gestão = Custos de Recolha + Custos de Tratamento – Receitas 

O modelo de recolha porta-a-porta apresenta custos médios, associados à recolha, superiores ao sistema por 

contentores de via pública, que é compensado por um menor custo de tratamento e maior receita (maior separação e 

de maior qualidade). Desta forma, o modelo de recolha porta-a-porta apresenta valores médios de custos gerais de 

gestão de 252,72€ por tonelada de resíduo recolhido seletivamente e o modelo de recolha em contentores de via 

pública apresenta valores médios de custos gerais de gestão de 381.44€ por tonelada de resíduo recolhido 

seletivamente (Sora & González, 2014). Entre 1991 e 2017 evolui-se de menos de 3% para 40% de recolha seletiva de 

biorresíduos, em que a recolha porta-a-porta resultou num aumento da fração de biorresíduos recolhida. Os pontos 

chave para o sucesso desta iniciativa foram devidos à criação de instrumentos legais, à existência de um orçamento 

alocado, à criação de consciencialização e à promoção de incentivos fiscais. O incentivo fiscal passou do pagamento de 

30 €/ton em 2017 para 50 €/ton em 2020 e recebimento em função da qualidade dos biorresíduos (Agência Portuguesa 

do Ambiente, 2019). 

Em Milão, Itália, todo o projeto foi financiado pelo município de Milão, onde foram investidos cerca de 4,5 milhões de 

euros na aquisição de veículos e outros equipamentos. O preço da recolha depende da dimensão e localização, sendo 

que este varia entre 150 – 300€ por tonelada de biorresíduos recolhidos. O composto produzido a partir deste fluxo de 
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resíduos é maioritariamente vendido para a agricultura a um preço dependente da qualidade, variando entre 20 e 50€ 

por tonelada (BIN2GRID, 2016). Em janeiro de 2015, a taxa total de recolha seletiva de biorresíduos atingida foi de 

53,5%. O sucesso deste projeto deve-se em grande parte à legislação e regulamentação que abrange a cidade de Milão, 

sendo a recolha seletiva de biorresíduos obrigatória. A adesão da população à separação deste fluxo de resíduos é 

reforçada através de coimas quando são registadas contaminações em contentores de recolha seletiva. Nos casos em 

que os contentores são partilhados por mais do que uma habitação, as coimas são distribuídas por todas as residências 

do edifício, promovendo a cooperação e separação dos resíduos (Heinrich, 2017). O sucesso deste projeto também 

prova que, não só é possível implementar a recolha seletiva de resíduos em cidades de grandes dimensões e elevada 

densidade populacional, com um serviço de qualidade, como também sustenta o sucesso da recolha porta-a-porta 

como modelo de recolha, onde se registam baixos níveis de contaminação de resíduos (Agência Portuguesa do 

Ambiente, 2019). 

No município de Valongo, e de acordo com o autarca José Manuel Ribeiro, os custos de todo o processo para a recolha 

seletiva de biorresíduos tornou-se mais dispendiosa que o processo habitual, pois implicou outros meios, mas, por outro 

lado, o volume de resíduos indiferenciados, será menor. O autarca mencionou também que “é neste confronto das 

equações que vamos depois avaliar qual é o custo final. Mas há já um ganho, que é o ganho em termos de 

sustentabilidade ambiental” (“Valongo aposta na recolha de resíduos orgânicos,” 2018). 

O município de Viana do Castelo é atualmente um dos concelhos de Portugal na linha da frente em termos de recolha 

seletiva e valorização de biorresíduos (Agência Portuguesa do Ambiente, 2019). Através de um projeto de cerca de 5 

milhões de euros, cofinanciado em 85% pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos 

(POSEUR) do Portugal 2020, os resultados referentes ao primeiro semestre de 2019, apresentam uma diminuição de 

520 toneladas de resíduos indiferenciados depositados em aterro face ao período homólogo de 2018 (AEPSA - 

Associação das Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente, 2020). 

Em Lisboa, a autarquia contemplou a medida da recolha dos biorresíduos no “Plano Municipal de Gestão de Resíduos 

do Município de Lisboa” e no “PAPERSU 2020 – Plano de Ação para o cumprimento do PERSU 2020”, mas o Projeto 

FORCE (1,5 milhões de euros), financiado pela União Europeia, “veio alavancar esta intenção da Câmara Municipal de 

Lisboa, financiando todas as campanhas de sensibilização a realizar neste âmbito e os recursos humanos envolvidos na 

implementação deste projeto”, entre outras medidas, explicou o autarca Fernando Medina (Santiago, 2018b). As 

regiões do Norte e Lisboa e Vale do Tejo apresentam elevada quantidade de biorresíduos recolhida, comparativamente 

às restantes regiões do país, recolhendo 44 e 33%, respetivamente, do total nacional estimado (Agência Portuguesa do 

Ambiente, 2019). 

No município de Cascais, a recolha de biorresíduos está integrada no projeto piloto europeu “Waste4Think”. Este 

projeto piloto não implica investimento em infraestruturas (Santiago, 2018a). A sensibilização, distribuição dos sacos e 

das chaves eletrónicas para aceder aos contentores está a ser feita pela Cascais Ambiente, estando estimado um custo 
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de cerca de 10 mil euros na compra dos sacos durante os 12 meses da experiência (Agência Portuguesa do Ambiente, 

2019; Cascais Ambiente, 2018; Santiago, 2018b)(Agência Portuguesa do Ambiente, 2019). A Cascais Ambiente pretende 

recompensar os munícipes e para isso tem previstos 40 a 60 mil euros de investimento em equipamentos para a 

comunidade e ainda 20 a 30 mil euros em pontos que os munícipes podem acumular e trocar por atividades ou serviços 

municipais, descontos em produtos regionais e serviços de cuidados animais, entre outros (Santiago, 2018a). 

8 Análise detalhada da solução proposta 

No município de Vizela, a solução proposta para a gestão dos biorresíduos arrancará em 2022 com a recolha seletiva 

em Escolas, IPSS e no canal HORECA. Até 2025 pretende-se alargar a recolha seletiva de biorresíduos ao restante 

município em três fases: 1) centro urbano, nomeadamente a união das freguesias de Caldas de Vizela (São Miguel e São 

João); 2) centro das restantes freguesias; 3) periferias das restantes freguesias. A deposição dos biorresíduos será 

essencialmente na via pública em contentores de superfície inteligentes, mas para o canal HORECA será efetuada uma 

recolha porta a porta. Em cada habitação será disponibilizado um contentor doméstico de 20 L com grafismo 

comtemplando uma ficha informativa sobre os biorresíduos. Estes contentor/balde servirá para depositar os 

biorresíduos nas habitações nos intervalos de deposição nos contentores que serão colocados na via pública. Desta 

forma a gestão do mesmo e sua lavagem ficará ao encargo de cada munícipe. Neste plano não está indicada isenção ou 

necessidade de colocação de saco específico para os biorresíduos, pois de acordo com a entidade gestora em alta, a 

Resinorte, ambos os cenários são plausíveis na sua unidade de tratamento biológico.  

Em algumas habitações da periferia das freguesias que não pertencem ao centro urbano será incentivada a 

compostagem doméstica, e nas escolas uma parte dos biorresíduos será também encaminhada para a compostagem 

na origem. 

8.1 Sistema de gestão dos biorresíduos 

O sistema de gestão dos biorresíduos que será implementado no município de Vizela, é transversal a todo o processo, 

desde a sua produção, deposição, recolha e transporte até ao seu encaminhamento para valorização, tratamento e 

destino final. Na Figura 15 encontra-se esquematizada a solução proposta do sistema de gestão dos biorresíduos para o 

município de Vizela relativamente à sua produção e deposição. 

Para a análise da melhor solução para a gestão dos biorresíduos no Município de Vizela, foram desenvolvidos quatro 

cenários diferentes apresentados de seguida: 
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• Cenário 1 – são considerados o mesmo número de contentores já existentes para os resíduos indiferenciados, 

colocando, desta forma, um contentor para biorresíduos inteligente ao lado de cada contentor de 

indiferenciados (425 contentores). Prevê-se a aquisição de uma viatura de recolha com a capacidade de 14 m3. 

• Cenário 2 – foi considerado um número de contentores de biorresíduos menor que no primeiro cenário (208 

contentores). Tal como no Cenário 2, prevê-se a aquisição de uma viatura de recolha com capacidade de 14 

m3.  

• Cenário 3 – aquisição de 425 contentores inteligentes de via pública, tal como no Cenário 1, no entanto com 

contratação em outsourcing do serviço de recolha, não sendo necessária a aquisição de viaturas. 

• Cenário 4 – aquisição de 208 contentores e inteligentes de via pública, com a contratação em outsourcing do 

serviço de recolha, tal como Cenário 3. 

Na Figura 15 encontra-se esquematizado o sistema de gestão dos biorresíduos geral para o Município de Vizela, 

relativamente à sua produção e deposição. 

 

Figura 15: Proposta de gestão dos biorresíduos no município de Vizela quanto à sua produção e deposição. 

No que diz respeito ao sistema de gestão de biorresíduos para a recolha, transporte, valorização, tratamento e destino 

final, o município irá optar pelo esquema apresentado na Figura 16 representa os cenários 1 e 2 e o esquema 

representado na Figura 17 representa os cenários 3 e 4. 
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Figura 16: Proposta de gestão dos biorresíduos no município de Vizela quanto à recolha, transporte, valorização, tratamento e 

destino final, Cenários 1 e 2. 

 

Figura 17: Proposta de gestão dos biorresíduos no município de Vizela quanto à recolha, transporte, valorização, tratamento e 

destino final, Cenários 3 e 4. 

8.1.1 Sistema de recolha Porta a Porta 

Para o sistema de recolha porta a porta serão atribuídos contentores de 240 L ao canal HORECA e a recolha será 

efetuada de dois em dois dias. 
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8.1.2 Sistema de recolha seletiva na via pública 

Serão instalados contentores de superfície de 2 000 L para a recolha seletiva de biorresíduos, junto dos contentores já 

existentes para a recolha do trifluxo e da fração resto. A recolha de biorresíduos na via pública servirá as habitações, o 

mercado municipal, as escolas e IPSS e será realizada de dois em dois dias. Como os contentores serão de utilização 

coletiva, estarão providos de um sistema inteligente para uma possível implementação futura de tarifa PAYT. A 

população que será servida com recolha seletiva na via pública, terá nas suas habitações um contentor doméstico de 

20 L para a separação dos biorresíduos em casa, facilitando assim a sua deposição no contentor de via pública. 

8.1.3 Sistema de recolha a pedido 

A recolha de resíduos verdes é efetuada mediante pedido prévio do munícipe, de carácter ocasional, realizada em local 

e data acordada com os serviços, de acordo com o regulamento de gestão de resíduos em vigor.  

8.1.4 Reciclagem na origem 

Para o município de Vizela a proposta de reciclagem na origem passa pela compostagem doméstica em algumas 

habitações da periferia das freguesias que não pertencem ao centro urbano. Nas escolas uma parte dos biorresíduos 

será encaminhada para a compostagem comunitária. 

8.2 Potencial de recolha de biorresíduos, população abrangida e contributos para o 

cumprimento das metas do SGRU 

Para a realização do estudo foram desenvolvidos quatro cenários diferentes. No primeiro cenário são considerados o 

mesmo número de contentores já existentes para os resíduos indiferenciados, colocando, desta forma, um contentor 

para biorresíduos ao lado de cada contentor de indiferenciados (425 contentores). No segundo cenário, foi considerado 

um número de contentores de biorresíduos menor que no primeiro cenário (208 contentores). Por sua vez, o terceiro 

cenário é detentor de um sistema semelhante ao do primeiro cenário, diferindo apenas na contratação em outsourcing 

do serviço de recolha. À semelhança do Cenário 3, o Cenário 4 apresenta também na contratação em outsourcing, no 

entanto, com a quantidade de contentores estipulada para o Cenário 2. 

A tabela seguinte apresenta a taxa de captura de biorresíduos, por fluxo de biorresíduos (alimentares e verdes), tipo de 

produtor (doméstico e não doméstico) e por tipo de sistema de recolha (via pública, porta-a-porta e reciclagem na 

origem), igual para os quatros cenários. 
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Tabela 6: Taxa de Captura de Biorresíduos para o período 2022-2030, Cenário 1, 2, 3 e 4 

Taxa de captura (%) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Biorresíduos 5,7 16,6 27,2 30,7 32,2 32,5 33,1 33,8 34,7 

Resíduos alimentares 4,7 16,9 28,5 32,2 33,7 33,8 34,3 34,9 35,8 

Resíduos alimentares 
domésticos 

0,0 14,2 27,6 31,6 33,1 33,0 33,2 33,6 34,3 

Via pública 29,8 31,2 32,4 32,1 32,4 32,2 32,5 32,9 33,6 

Porta-a-porta 27,9 29,8 31,7 33,6 35,4 37,3 39,2 41,1 43,0 

Reciclagem na origem 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Resíduos alimentares não 
domésticos 

29,7 31,4 33,2 34,9 36,6 38,4 40,1 41,8 43,6 

Via pública 29,8 31,2 32,4 32,1 32,4 32,2 32,5 32,9 33,6 

Porta-a-porta 27,9 29,8 31,7 33,6 35,4 37,3 39,2 41,1 43,0 

Reciclagem na origem 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Resíduos verdes 12,1 14,8 19,3 21,8 23,4 24,6 25,9 27,1 28,4 

Resíduos verdes domésticos 0,0 3,1 8,2 11,0 12,8 14,2 15,6 17,0 18,3 

Via pública 5,4 6,9 8,3 9,8 11,2 12,7 14,1 15,6 17,0 

Porta-a-porta 8,1 11,2 14,3 17,4 20,6 23,7 26,8 29,9 33,0 

Reciclagem na origem 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Por conseguinte, a Tabela 7 apresenta o potencial de recolha de biorresíduos no Município de Vizela no período 2022-

2030, igual para os quatros cenários. Como é possível verificar a quantidade potencial de biorresíduos tende a diminuir 

ao longo dos anos. 

Tabela 7: Potencial de recolha de biorresíduos para o período 2022-2030, Cenário 1, 2, 3 e 4 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Quantidade potencial de biorresíduos (t) 3 175 3 175 3 172 3 167 3 160 3 151 3 141 3 131 3 120 

Quantidade de biorresíduos recolhidos 

seletivamente (t) 
181 527 862 972 1 017 1 024 1 040 1 058 1 084 

 

Os Munícipes de Vizela serão abrangidos pela recolha seletiva de biorresíduos a uma taxa de 100% a partir do ano de 

2026. Por sua vez, a abrangência da recolha seletiva para os produtores não domésticos será total a partir do ano de 

2022. A Tabela 8 demonstra a evolução da taxa da população e produtores não domésticos servidos com a recolha 

seletiva e/ou reciclagem na origem de biorresíduos, para os quatro cenários. 
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Tabela 8: População abrangida com a recolha seletiva de biorresíduos para o período 2022-2030, para o Cenário 1, 2, 3 e 4 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Taxa da população servida com recolha seletiva e reciclagem na origem dos biorresíduos (%) 

Resíduos alimentares 0,0 45,5 83,5 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Via pública 0,0 45,5 80,5 92,1 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 

Porta-a-porta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reciclagem na 
origem 

0,0 0,0 3,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Resíduos verdes 0,0 45,5 83,5 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Via pública 0,0 45,5 80,5 92,1 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 

Porta-a-porta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reciclagem na 
origem 

0,0 0,0 3,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Taxa de produtores não domésticos servidos com recolha seletiva e reciclagem na origem dos biorresíduos (%) 

Produtores não 
domésticos 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Setor HORECA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Via pública 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Porta-a-porta 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Reciclagem na 
origem 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Outros setores 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Via pública 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Porta-a-porta 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 

Reciclagem na 
origem 

23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 

Por sua vez, a Tabela 9 refere-se ao contributo dos biorresíduos recolhidos seletivamente ou reciclados na origem para 

o cumprimento das metas do Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU). 

Tabela 9: Contributo para o cumprimento das metas do SGRU para o período 2023-2030, Cenário 1, 2, 3 e 4 

 2023 2027 2030 

Taxa de captura de biorresíduos (%) 17% 33% 35% 

Contribuição dos biorresíduos recolhidos seletivamente para a taxa de preparação para a 

reutilização e reciclagem (%) 

8% 12% 13% 

Conforme é possível observar na tabela 9, a contribuição do plano para o cumprimento das metas do Sistema de Gestão 

de Resíduos Urbanos (SGRU) será de 13% em 2030. Importa salientar que foi considerada uma percentagem de taxa de 

captura de biorresíduos moderada, sendo a mesma em 2030 de 35%. Caso, este parâmetro seja aumentado ao longo 

do tempo, a contribuição dos biorresíduos recolhidos seletivamente para a taxa de preparação para a reutilização e 

reciclagem aumentará igualmente de forma proporcional. Para tal, muito contruirá a ação do município de Vizela na 

sensibilização da população, e claro, de forma muito particular o próprio comportamento dos munícipes.   
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8.3 Evolução dos quantitativos de biorresíduos a recolher seletivamente 

No âmbito desta tarefa e com base nas informações recolhidas e analisadas nos pontos anteriores, foi realizada uma 

projeção dos biorresíduos a recolher seletivamente no espaço temporal de 2023 a 2030 através do Simulador do 

Sistema de Recolha de Biorresíduos.  

A quantidade potencial de biorresíduos recolhidos seletivamente é discriminada na Tabela 10, sendo evidenciada a 

quantidade de resíduos alimentares e resíduos verdes a recolher seletivamente para o período de 2021 a 2030, igual 

para os quatro cenários. 

Tabela 10: Quantitativos de biorresíduos a recolher seletivamente para o período de 2021 a 2030, Cenários 1, 2, 3 e 4 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Resíduos 

alimentares (t) 
0 127 460 775 874 913 915 926 938 959 

Resíduos 

alimentares 

domésticos (t) 

0 0 326 633 725 757 751 754 759 772 

Resíduos 

alimentares não 

domésticos (t) 

0 127 134 142 149 156 164 171 179 186 

Resíduos verdes (t) 54 54 67 87 98 104 110 115 120 125 

Resíduos verdes 

domésticos(t) 
0 0 12 32 43 50 56 61 66 71 

Resíduos verdes 

não domésticos 

(t) 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Total biorresíduos a 

recolher 

seletivamente (t) 

54 181 527 862 972 1 017 1 024 1 040 1 058 1 084 

Conforme é possível observar na Tabela 10, existe um aumento dos quantitativos de biorresíduos ao longo do tempo, 

quer para os resíduos alimentares, quer para os resíduos verdes. Este facto, é explicável pelo presumível aumento da 

percentagem de recolha ou captura de biorresíduos.  
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8.4 Evolução dos quantitativos de biorresíduos a desviar para compostagem comunitária 

e/ou doméstica 

O Município de Vizela prevê que as escolas sirvam de exemplo para a comunidade e que, desta forma tratem parte dos 

seus biorresíduos produzidos através da compostagem no local. Assim, serão fornecidos compostores comunitários a 

todas as escolas, de modo a produzirem o seu próprio composto. 

No que diz respeito à população geral, serão fornecidos alguns compostores domésticos, de modo a difundir o conceito 

de compostagem. Através das campanhas de sensibilização que serão realizadas, bem como da proximidade que se 

pretende com a comunidade local, prevê-se que esta tendência se alargue a alguns alojamentos, situados em zonas 

mais rurais. Desta forma, poderão produzir o seu próprio composto e utilizá-lo nas suas propriedades. 

Na Tabela 11 apresentam-se as quantidades previstas de biorresíduos a serem desviados para a reciclagem na origem 

ao longo dos anos, até 2030, iguais para os quatro cenários. 

Tabela 11: Evolução da quantidade de biorresíduos a desviar para a reciclagem na origem ao longo do tempo, Cenários 1, 2, 3 e 4 

Biorresíduos reciclados na 

origem 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Resíduos alimentares 

domésticos (t) 

  35 46 46 46 46 46 46 

Resíduos alimentares não 

domésticos (t) 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Resíduos verdes domésticos (t)   6 8 8 8 8 8 8 

 

8.5 Procura potencial de composto na área geográfica 

No âmbito desta tarefa, e com base nas informações facultadas pela CM em estudo, o CVR realizou o estudo estatístico 

e quantitativo das opções para escoar o composto produzido pelas potenciais soluções propostas. Serão considerados 

potenciais destinos para comercializar ou escoar o composto produzido, nomeadamente, jardins municipais ou hortas 

comunitárias, empresas agrícolas ou cientes particulares.  

No que diz respeito à utilização do composto para enriquecimento do solo, o Município de Vizela é detentor de um 

conjunto de espaços verde, entre os quais: 

• Escolas; 

• Parque das Termas – 66.500 m2; 
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• Zona Ribeirinha – 37.597 m2; 

• Parque de Lazer da Rua Bráulio Caldas – 7.690 m2; 

• Campo de Mini e Peter golf – 7.600 m2; 

• Parque de Lazer Casal do Telhado – 6.470 m2; 

• Zona de Lazer da Barrosa – 5.200 m2; 

• Parque de Lazer de S. Gonçalo – 3.625 m2; 

• Parque de Lazer de S. Paio – 3.400 m2; 

• Jardim da Casa da Cultura – 2.608 m2; 

• Jardim Manuel Faria – 1.511 m2. 

Outro dos potenciais destinos finais do composto produzido numa unidade de compostagem municipal poderiam ser 

os produtores agrícolas que utilizam sistemas de agricultura biológica. Este tipo de agricultura é caraterizado pela 

utilização exclusiva de matérias fertilizantes de origem biológica. Ou seja, o composto produzido pelo município poderia 

ser escoado para estas empresas. Na Tabela 12 apresentam-se as empresas agrícolas que utilizam agricultura biológica 

no município de Vizela. 

Tabela 12: Produtores agrícolas que utilizam agricultura biológica no município de Vizela 

Nome Org. Control Localização Região Agrária NUT II Cultura 

Cláudia Madalena Peixoto dos Santos CERTIS VIZELA EDM Norte F4400 - Castanhas 

Nuno Filipe Machado da Silva NATURALFA VIZELA EDM Norte Q0000 - Pousio 

 

8.6 Desagregação geográfica da(s) solução(ões) preconizada(s) 

8.6.1 Evolução de quantitativos de biorresíduos a recuperar para valorização para cada zona e população 

abrangida 

Na Tabela 13 são apresentadas as quantidades de biorresíduos potenciais a recuperar anualmente em cada freguesia 

do município de Vizela. 
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Tabela 13: Quantidade de Biorresíduos potenciais a recuperar anualmente em cada freguesia do município de Vizela 

Freguesia  Densidade 

(hab/km²) 

Area (Km2) população Produção 

Biorresíduos (t) 

Produção 

Biorresíduos 

alimentares (t) 

Produção 

Biorresíduos 

verdes (t) 

União de Freguesias 

das Caldas de vizela 

1 364 7,683 10633 1395 1218 175 

União de Freguesia 

de Tagilde e Vizela 

641 5,249 3364 441 385 55 

Infias 591 3,113 1840 241 211 30 

Santo Adrião 757 3,011 2280 299 261 37 

Santa Eulália 995 5,648 5619 737 644 92 

Total Municipal   23736 3114 2719 390 

 

8.6.2 Evolução dos quantitativos a valorizar localmente 

A evolução dos quantitativos de resíduos urbanos, resíduos indiferenciados e de biorresíduos a valorizar no Município 

de Vizela é apresentada na Tabela 14, para os quatro cenários. 

Tabela 14: Potencial de biorresíduos a valorizar localmente, Cenários 1, 2, 3 e 4 
 

2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Total de resíduos urbanos 
(t) 

8 679 8 694 8 700 8 700 8 691 8 675 8 651 8 623 8 591 8 558 8 524 

Resíduos indiferenciados 
(t) 

8 679 8 698 8 580 8 234 7 888 7 756 7 679 7 635 7 577 7 517 7 446 

Resíduos alimentares (t) 2 720 2 724 2 599 2 265 1 948 1 845 1 800 1 790 1 771 1 750 1 720 

Resíduos verdes (t) 394 395 395 383 362 350 343 336 329 323 316 

Quantidade potencial de biorresíduos (t) 

Potencial de biorresíduos 3 168 3 173 3 175 3 175 3 172 3 167 3 160 3 151 3 141 3 131 3 120 

Resíduos alimentares 2 720 2 724 2 726 2 726 2 723 2 719 2 713 2 705 2 697 2 688 2 679 

Resíduos 
alimentares 
domésticos 

2 293 2 297 2 299 2 299 2 296 2 292 2 286 2 278 2 270 2 261 2 252 

Resíduos 
alimentares 
domésticos nos 
resíduos 
indiferenciados 

2 293 2 297 2 299 1 973 1 663 1 567 1 529 1 527 1 515 1 502 1 480 
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2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Resíduos 
alimentares 
domésticos 
recolhidos 
seletivamente 

0 0 0 326 633 725 757 751 754 759 772 

Resíduos 
alimentares não 
domésticos 

427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 

Setor HORECA 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

Resíduos 
alimentares do 
setor HORECA 
nos 
indiferenciados 

280 280 202 197 191 186 181 175 170 165 160 

Resíduos 
alimentares do 
setor HORECA 
recolhidos 
seletivamente 

0 0 78 83 89 94 99 105 110 115 120 

Outros setores 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 

Resíduos 
alimentares de 
outros setores 
nos 
indiferenciados 

147 147 98 96 94 92 90 88 86 83 81 

Resíduos 
alimentares de 
outros setores 
recolhidos 
seletivamente 

0 0 49 51 53 55 57 59 61 64 66 

Resíduos verdes 448 449 449 449 449 448 447 446 444 443 441 

Resíduos verdes 
domésticos 

394 395 395 395 395 394 393 391 390 389 387 

Resíduos verdes 
domésticos nos 
resíduos 
indiferenciados 

394 395 395 383 362 350 343 336 329 323 316 

Resíduos verdes 
domésticos 
recolhidos 
seletivamente 

0 0 0 12 32 43 50 56 61 66 71 

Resíduos 
verdes não domésticos 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Resíduos verdes não 
domésticos recolhidos 
seletivamente 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
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Através da análise da Tabela 14 é possível verificar que os biorresíduos sofrem um ligeiro aumento inicial, começam a 

diminuir a partir de 2024. 

8.6.3 Impacto expectável na mudança dos comportamentos sociais para cada zona 

O Município de Vizela considera essencial a aposta na educação ambiental dos seus munícipes, sendo determinante 

para que a população seja detentora de comportamentos sociais mais sustentáveis ambientalmente. A recolha seletiva 

de biorresíduos será uma mais valia para o desenvolvimento ambiental sustentável, reduzindo a quantidade resíduos 

direcionada para aterro e, consequentemente, a quantidade de gases de efeitos de estufa emitidos para a atmosfera. 

Desta forma, é possível melhorar a qualidade de vida, preservar o meio ambiente, sem comprometer as gerações 

futuras.  

Deste modo, o Município de Vizela prevê uma forte aposta em campanhas de sensibilização e em comunicação nesta 

área dos biorresíduos, bem como ao nível da economia circular em geral, as quais serão desenvolvidas durante a 

implementação deste sistema de recolha seletiva. O Município considera que este tipo de ações se refletirá numa 

mudança muito positiva e que terá repercussões vantajosas ao nível dos comportamentos sociais da população. 

8.7 Investimentos a realizar e fontes de financiamento 

A implementação da estratégia para a gestão dos biorresíduos produzidos na área geográfica do município de Vizela, 

implicará investimentos importantes quer em meios de recolha como na fase de tratamento, para assegurar a 

capacidade de tratamento necessária para a valorização dos biorresíduos que serão recolhidos seletivamente. Estes 

investimentos recorrerão a capitais próprios e contribuição pública nacional (a concorrer).  

No âmbito desta tarefa serão indicados os investimentos necessários para a implementação de cada solução proposta. 

De forma a apresentar dados mais reais sobre as soluções a implementar para a recolha seletiva de biorresíduos no 

município de Vizela, foram efetuados contactos com fornecedores de tecnologias, para apresentação de custos dos 

equipamentos para implementação de sistemas de recolha contentorizada inteligente, contentores domésticos, entre 

outros. Foram igualmente contactadas empresas para apresentação de custos relacionados com o tratamento na fonte 

dos biorresíduos (compostagem local e/ou comunitária). Todos os valores expressos nas seguintes tabelas são indicados 

sem IVA à taxa legal em vigor.  

Desta forma, foram estudados quatro cenários diferentes, detalhados na Tabela 15 (Cenário 1 e 3) e na Tabela 16 

(Cenário 2 e 4), onde são apresentados os equipamentos a adquirir em cada ano. 
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Tabela 15: Equipamentos necessários, Cenário 1 e Cenário 3 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 

Contentores de via pública 2 000 L 21 149 191 64 - - - - - 425 

Compostores escolas 1 500 L 17 - - - - - - - - 17 

Contentores setor HORECA 240 L 70 - - - - - - - - 70 

Contentores domésticos 40 L - 4 274 3 290 1 097 359 - - - - 9 020 

Compostores domésticos 300 L - -- 286 95 - - - - - 381 

 

Tabela 16: Equipamentos necessários, Cenário 2 e Cenário 4 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 

Contentores de via pública 2 000 L 21 75 80 32 - - - - - 208 

Compostores escolas 1 500 L 17 - - - - - - - - 17 

Contentores setor HORECA 240 L 70 - - - - - - - - 70 

Contentores domésticos 40 L - 4 274 3 290 1 097 359 - - - - 9 020 

Compostores domésticos 300 L - -- 286 95 - - - - - 381 

Por sua vez, nas tabela seguintes (Tabela 17, Tabela 18, Tabela 19 e Tabela 20) são demostrados os investimentos a 

realizar inerentes aos equipamentos necessários para a implementação do sistema de recolha de biorresíduos, para o 

Cenário 1, Cenário 2, Cenário 3 e Cenário 4, respetivamente.  

Tabela 17: Investimentos a realizar, Cenário 1 

Tangíveis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Contentores de via pública (€) 32 235 228 715 293 185 98 240 0 0 0 0 0 

Contentores domésticos (€) 0 21 370 16 450 5 485 1 795 0 0 0 0 

Contentores setor HORECA (€) 5 950 0 0 0 0 0 0 0 0 

Compostores escolas (€) 8 670 0 0 0 0 0 0 0 0 

Compostores domésticos (€) 0 0 15 730 5 225 0 0 0 0 0 

Viatura (€) 135 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Software (€) 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investimento total (€) 231 855 250 085 325 365 108 950 1 795 0 0 0 0 

Para o Cenário 1 o investimento total de implementação será de 918 050,00 €. 
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Tabela 18: Investimentos a realizar, Cenário 2 

Tangíveis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Contentores de via pública (€) 32 235 115 125 122 800 49 120 0 0 0 0 0 

Contentores domésticos (€) 0 21 370 16 450 5 485 1 795 0 0 0 0 

Contentores setor HORECA (€) 5 950 0 0 0 0 0 0 0 0 

Compostores escolas (€) 8 670 0 0 0 0 0 0 0 0 

Compostores domésticos (€) 0 0 15 730 5 225 0 0 0 0 0 

Viatura (€) 135 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Software (€) 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investimento total (€) 231 855 136 495 154 980 59 830 1 795 0 0 0 0 

Por sua vez, para o Cenário 2 o investimento total de implementação será de 584 955,00 €. 

Tabela 19: Investimentos a realizar, Cenário 3 

Tangíveis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Contentores de via pública (€) 32 235 228 715 293 185 98 240 0 0 0 0 0 

Contentores domésticos (€) 0 21 370 16 450 5 485 1 795 0 0 0 0 

Contentores setor HORECA (€) 5 950 0 0 0 0 0 0 0 0 

Compostores escolas (€) 8 670 0 0 0 0 0 0 0 0 

Compostores domésticos (€) 0 0 15 730 5 225 0 0 0 0 0 

Viatura (€) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Software (€) 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investimento total (€) 96 855 250 085 325 365 108 950 1 795 0 0 0 0 

Para o Cenário 3 o investimento total de implementação será de 783 050,00 €. 

Tabela 20: Investimentos a realizar, Cenário 4 

Tangíveis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Contentores de via pública (€) 32 235 115 125 122 800 49 120 0 0 0 0 0 

Contentores domésticos (€) 0 21 370 16 450 5 485 1 795 0 0 0 0 

Contentores setor HORECA (€) 5 950 0 0 0 0 0 0 0 0 

Compostores escolas (€) 8 670 0 0 0 0 0 0 0 0 

Compostores domésticos (€) 0 0 15 730 5 225 0 0 0 0 0 

Viatura (€) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Software (€) 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Investimento total (€) 96 855 136 495 154 980 59 830 1 795 0 0 0 0 

Finalmente, para o Cenário 4, o investimento total será de 449 955 €. 

Conforme é possível observar nas tabelas anteriores, foram incluídos a aquisição de contentores, software de gestão 

dos contentores, e veículos de recolha (apenas necessário para o Cenário 1 e 2). Relativamente a esta rúbrica de 

investimento, apenas foi considerada a aquisição de 1 veículo de recolha dos contentores de forma híbrida (lateral e 

fundo), pois relativamente ao indicador - Rentabilização do parque de viaturas de recolha seletiva de biorresíduos (kg/ 

m³), o rácio para cada cenário encontra-se abaixo dos 500 kg/m3.  

8.8 Medidas a tomar em paralelo para estimular a adesão e continuidade do contributo do 

cidadão para o sistema 

8.8.1 Introduzir o sistema PAYT associado à recolha seletiva de biorresíduos 

Uma medida que o Município de Vizela prevê aplicar será a introdução do sistema PAYT, baseando-se no princípio da 

partilha de responsabilidade e no princípio poluidor-pagador. Desta forma, os munícipes irão pagar os custos relativos 

à sua parte de responsabilidade. No que diz respeito aos biorresíduos, o sistema beneficiará os munícipes pela 

reciclagem na origem (compostagem) e pela separação dos biorresíduos, penalizando e responsabilizando os 

utilizadores pela quantidade de resíduos encaminhados para a fração resto.  

A implementação deste sistema exigirá uma monitorização contínua do processo, bem como uma forte aposta na 

comunicação com a população, de modo a alcançar a maior abrangência possível, através do entendimento geral. Desta 

forma, para assegurar o sucesso da sua implementação prevê-se a realização de campanhas de sensibilização e 

processos de controlo e fiscalização. 

8.8.2 Comunicação 

A comunicação será a chave para o sucesso da implementação da recolha seletiva de biorresíduos no Município de 

Vizela. Uma relação de proximidade com os intervenientes será essencial para que seja possível a obtenção dos 

resultados desejados, de modo a diminuir erros associados ao processo. 

As medidas englobam: 

a) Esclarecimento da população-alvo; 

b) Desenvolvimento e disponibilização de materiais de comunicação/divulgação online e offline; 

c) Interação com todos os intervenientes; 
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d) Desenvolvimento de suportes didáticos para a comunidade escolar. 

8.9 Avaliação da viabilidade económica e financeira 

Para a avaliação da viabilidade económico-financeira das soluções propostas utilizou-se o “Simulador” disponibilizado 

pelo Fundo Ambiental, cujos resultados se apresentam nas tabelas abaixo. Na análise desenvolvida foram considerados 

os seguintes pressupostos: 

• Aos resíduos indiferenciados é aplicada uma tarifa em alta de 35,34€ por tonelada recebida em 2021. Este valor 

foi mantido constante ao longo do tempo (até 2030). 

• Aos biorresíduos entregues para valorização será aplicada uma tarifa em alta correspondente a 80% da tarifa 

aplicável aos resíduos indiferenciados no ano respetivo, como mecanismo de incentivo para os munícipes; 

• A Taxa de Gestão de Resíduos, aplicável aos quantitativos eliminados em aterro, varia de acordo com os 

pressupostos do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, ou seja, 22€/t em 2022; 25€/t em 2023; 30€/t 

em 2024; após 2025 mantem-se constante nos 35€/t até 2030; 

• Os rendimentos tarifários anuais pela prestação do serviço de gestão seletiva dos biorresíduos deverão ser tais 

que garantam o equilíbrio financeiro do sistema e a cobertura total dos gastos operacionais. Assim, 

considerando os custos operacionais e de implementação do sistema proposto, o valor dos rendimentos 

tarifários anuais cifrou-se em 130 €; 

• Os custos com pessoal, cifrou-se em 16797,99 €/trabalhor; 

• Para os custos com combustíveis foi utilizado o valor de referência de 1,35 €/L gasóleo;  

• Para os custos com lavagem de contentores foi utilizado o valor de referência de 5,38 €/contentor.  

8.9.1 Gastos decorrentes da atividade de recolha seletiva e compostagem 

Os gastos operacionais decorrentes da atividade de recolha seletiva de biorresíduos no Município de Vizela são 

apresentados nas seguintes tabelas (Tabela 21, Tabela 22, Tabela 23 e Tabela 24) para o Cenário 1, Cenário 2, Cenário 

3 e Cenário 4, respetivamente. É importante salientar que, a estes gastos acrescem os gastos com o investimento 

(CAPEX – Capital Expenditures), já indicados e justificados no ponto 8.7 do presente estudo. 

Tabela 21: Gastos operacionais Cenário 1, período 2022-2030 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Campanhas de 

sensibilização (€) 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Combustíveis (€) 6 750,00 6 750,00  14 557,05 14 557,05 14 557,05 14 557,05 14 557,05 14 557,05 14 557,05 
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 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Seguros, IUC e 

inspeção (€) 

576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 

Manutenção e 

lavagem de 

contentores (€) 

112,98 914,60 1 942,18 2 286,50 2 286,50 2 286,50 2 286,50 2 286,50 2 286,50 

Manutenção e 

lavagem de viaturas 

(€) 

1 566,05 3 132,10 3 132,10 3 132,10 3 132,10 3 132,10 3 132,10 3 132,10 3 132,10 

Pessoal (€) 25 196,97 50 393,97 50 393,97 50 393,97 50 393,97 50 393,97 50 393,97 50 393,97 50 393,97 

Total dos gastos (€) 44 202,00 71 766,67 80 601,30 80 945,62 80 945,62 80 945,62 80 945,62 80 945,62 80 945,62 

 

Tabela 22: Gastos operacionais Cenário 2, período 2022-2030 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Campanhas de 

sensibilização (€) 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Combustíveis (€) 6 750,00 6 750,00  14 557,05 14 557,05 14 557,05 14 557,05 14 557,05 14 557,05 14 557,05 

Seguros, IUC e 

inspeção (€) 

576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 

Manutenção e 

lavagem de 

contentores (€) 

112,98 516,48 946,88 1 119,04 1 119,04 1 119,04 1 119,04 1 119,04 1 119,04 

Manutenção e 

lavagem de viaturas 

(€) 

1 566,05 3 132,10 3 132,10 3 132,10 3 132,10 3 132,10 3 132,10 3 132,10 3 132,10 

Pessoal (€) 25 196,97 50 393,97 50 393,97 50 393,97 50 393,97 50 393,97 50 393,97 50 393,97 50 393,97 

Total dos gastos (€) 44 202,00 71 368,55 79 606,00 79 778,16 79 778,16 79 778,16 79 778,16 79 778,16 79 778,16 
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Tabela 23: Gastos operacionais Cenário 3, período 2022-2030 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Campanhas 

de 

sensibilização 

(€) 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Combustíveis 

(€) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seguros, IUC e 

inspeção (€) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manutenção e 

lavagem de 

contentores 

(€) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manutenção e 

lavagem de 

viaturas (€) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pessoal (€) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contratação 

em 

outsourcing 

do serviço de 

recolha (€) 

74 466,46 74 665,38 74 602,08 74 480,59 74 308,87 74 101,24 73 870,48 73 628,42 73 381,82 

Total dos 

gastos (€) 

84 666,46 84 665,38 84 602,08 84 480,59 84 308,87 84 101,24 83 870,48 83 628,42 83 381,82 

 

Tabela 24: Gastos operacionais Cenário 4, período 2022-2030 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Campanhas de 

sensibilização (€) 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Combustíveis (€) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seguros, IUC e 

inspeção (€) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Manutenção e 

lavagem de 

contentores (€) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manutenção e 

lavagem de viaturas 

(€) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pessoal (€) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contratação em 

outsourcing do 

serviço de recolha 

(€) 

74 666,46 74 665,38 74 602,08 74 480,59 74 308,87 74 101,24 73 870,48 73 628,42 73 381,82 

Total dos gastos (€) 84 666,46 84 665,38 84 602,08 84 480,59 84 308,87 84 101,24 83 870,48 83 628,42 83 381,82 

As tabelas apresentadas representam os principais fluxos financeiros em situação de equilíbrio económico. Este 

equilíbrio resulta da cobertura dos custos líquidos (i.e., custos da operação menos os custos evitados) por aumento do 

tarifário ao utilizador final. Os custos de operação são essencialmente relacionados com a afetação de recursos 

humanos e a colocação de equipamentos, investimento em veículos e consumo de combustíveis. Já os custos evitados 

estão associados à TGR evitada e à própria redução da tarifa em alta (gate fee). Importa referir que o custo evitado 

associado à redução de recolha de indiferenciado não é considerado no simulador disponibilizado pelo Fundo 

Ambiental, mas este benefício deverá ainda ser significativo. 

De acordo com as orientações da ERSAR para a cobertura integral dos custos, o aumento de custos líquidos no município 

ou no SGRU deve ser compensada pelo aumento da tarifa ao utilizador final. Este princípio foi garantido no simulador 

disponibilizado pelo Fundo Ambiental através da definição de um valor de rendimento tarifário suficiente para que o 

fluxo total acumulado seja aproximadamente nulo. Importa ainda referir que o simulador não inclui uma taxa de 

atualização que permita estabelecer fluxos de caixa atualizados, pelo que o fluxo total acumulado apresentado nas 

tabelas anteriores deve ser considerado como fluxo total a preços correntes e não constantes. 

O rendimento tarifário não tem uma interpretação intuitiva. Para isso, é necessário normalizar o valor com base no 

número de habitantes. Assim, considerando o rendimento tarifário necessário para cobrir os custos com a recolha de 

biorresíduos, obtém-se um valor de 4,33 €/habitante/mês. Este valor está diretamente relacionado com a taxa de 

captura dos biorresíduos. Conforme foi referido, foi assumido um valor de taxa de captura moderado, e cerca de 35% 

no final de 2030. Este valor, caso suba para 50%, o rendimento tarifário diminuiria drasticamente para um valor de 2,16 

€/habitante/mês.  
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8.9.2 Réditos decorrentes da valorização de biorresíduos 

Os rendimentos relativos à valorização de biorresíduos no Município de Vizela são apresentados na Tabela 25 (Cenário 

1 e 2) e Tabela 26 (Cenário 3 e 4). Este valor foi calculado com base na tarifa anual praticada pelo Município e no número 

de utilizadores do sistema. Por sua vez, os custos evitados correspondem à tarifa cobrada pelo sistema em alta ao 

Município. 

Tabela 25: Réditos decorrentes da valorização de biorresíduos – Cenário 1 e 2 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Rendimentos tarifários líquidos (€) 

21 416,18  64 546,05 112 067,09 129 198,17 136 760,59 138 632,77 142 039,61 145 763,57 150 961,53 

Custos evitados (€) 

6 398,82 18 616,64 30 445,84 34 349,18 35 957,95 36 204,02 36 770,09 37 383,17 38 299,75 

Réditos totais (€) 

27 814,99  83 162,69  142 512,93  163 547,35  172 718,54  174 836,80  178 809,70  183 146,74  189 261,28  

 

Tabela 26: Réditos decorrentes da valorização de biorresíduos – Cenário 3 e 4 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Rendimentos tarifários líquidos (€) 

21 388,45  64 516,87  112 036,33  129 166,77  136 728,81  138 600,77  142 007,31  145 730,96  150 928,54  

Custos evitados (€) 

6 390,34  18 608,16  30 437,36  34 340,70  35 949,47  36 195,54  36 761,61  37 374,69  38 291,27  

Réditos totais (€) 

27 778,78  83 125,03  142 473,69  163 507,47  172 678,27  174 796,31  178 768,92  183 105,65  189 219,81  

As tabelas seguintes (Tabela 27, Tabela 28, Tabela 29 e Tabela 30) apresentam o resumo final da viabilidade económica 

do projeto para o Cenário 1, Cenário 2, Cenário 3 e Cenário 4, respetivamente. 

Tabela 27: Resumo da Viabilidade económica do projeto, Cenário 1 

 2023 2027 2030 

Sustentabilidade económica-financeira 

Gastos operacionais (média/ano, desde 2021 até data de referência) 

(€) 

75 258 € 90 919 € 87 927 € 

Benefício/Custo (rácio da média/ano com valores desde 2021 até 

data de referência) (%) 

49% 120% 150% 

Investimento (valor acumulado descontado) (€) 481 940 € 918 050 € 918 050 € 

Viabilidade do projeto - Indicadores económico-financeiros 
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 2023 2027 2030 

VAL - Valor Atualizado Líquido (2021 até data de referência) (€) -486 931 € -592 864 € -284 483 € 

TRC - Tempo de Recuperação do Capital investido (2021 até data de 

referência) (ano) 

2 7 10 

IR - Índice de Rendibilidade (VAL/Investimento) (%) 

 

-101% -65% -31% 

Quantidade Crítica (t) 1 543 1 090 894 

 

Tabela 28: Resumo da Viabilidade económica, Cenário 2 

 2023 2027 2030 

Sustentabilidade económica-financeira 

Gastos operacionais (média/ano, desde 2021 até data de referência) 

(€) 

67 552 € 80 703 € 80 425 € 

Benefício/Custo (rácio da média/ano com valores desde 2021 até 

data de referência) (%) 

55% 135% 164% 

Investimento (valor acumulado descontado) (€) 368 350 € 584 955 € 584 955 € 

Viabilidade do projeto - Indicadores económico-financeiros 

VAL - Valor Atualizado Líquido (2021 até data de referência) (€) -372 943 € -254 873 € 57 011 € 

TRC - Tempo de Recuperação do Capital investido (2021 até data de 

referência) (ano) 

2 7 9 

IR - Índice de Rendibilidade (VAL/Investimento) (%) -101% -44% 10% 

Quantidade Crítica (t) 1 375 952 806 

 

Tabela 29: Resumo da Viabilidade económica, Cenário 3 

 2023 2027 2030 

Sustentabilidade económica-financeira 

Gastos operacionais (média/ano, desde 2021 até data de referência) 

(€) 

81 796 € 95 729 € 92 098 € 

Benefício/Custo (rácio da média/ano com valores desde 2021 até 

data de referência) (%) 

45% 114% 143% 
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 2023 2027 2030 

Investimento (valor acumulado descontado) (€) 346 940 € 783 050 € 783 050 € 

Viabilidade do projeto - Indicadores económico-financeiros 

VAL - Valor Atualizado Líquido (2021 até data de referência) (€) -405 368 € -525 515 € -225 301 € 

TRC - Tempo de Recuperação do Capital investido (2021 até data de 

referência) (ano) 

2 7 10 

IR - Índice de Rendibilidade (VAL/Investimento) (%) -117% -67% -29% 

Quantidade Crítica (t) 589 380 264 

 

Tabela 30: Resumo da Viabilidade económica, Cenário 4 

 2023 2027 2030 

Sustentabilidade económica-financeira 

Gastos operacionais (média/ano, desde 2021 até data de referência) 

(€) 

74 223 € 86 212 € 85 436 € 

Benefício/Custo (rácio da média/ano com valores desde 2021 até 

data de referência) (%) 

50% 127% 154% 

Investimento (valor acumulado descontado) (€) 233 350 € 449 955 € 449 955 € 

Viabilidade do projeto - Indicadores económico-financeiros 

VAL - Valor Atualizado Líquido (2021 até data de referência) (€) -291 778 € -192 420 € 107 794 € 

TRC - Tempo de Recuperação do Capital investido (2021 até data de 

referência) (ano) 

2 7 8 

IR - Índice de Rendibilidade (VAL/Investimento) (%) -125% -43% 24% 

Quantidade Crítica (t) 450 266 194 

 

Conforme é possível observar nas tabelas anteriores relativas à avaliação económica dos cenários, é possível observar 

que com os pressupostos indicados, o Cenário 2 e o Cenário 4 apresentam viabilidade económica, pois em ambos os 

casos a VAL é positiva, sendo o tempo de recuperação do Cenário 4 menor (8 anos) do que para o Cenário 2 (9 anos). 

O índice de rendibilidade para o Cenário 4 (24%) é superior ao do Cenário 2 (10%). Por sua vez, o Cenário 1 e o Cenário 

3 não apresentam viabilidade económica em 10 anos, exibindo um índice de rendibilidade semelhante (-31% para o 

Cenário 1 e -29% para o Cenário 3, em 2030). Desta forma, a utilização de um sistema de contratação em outsourcing 

do serviço de recolha, não apresenta melhorias significativas em relação aos cenários com sistema de recolha sob a 

responsabilidade do Município. Para além disso, prevê-se que a longo prazo a recolha autónoma seja mais vantajosa do 
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que a subcontratada, pois não apresenta dependência da tarifa cobrada pela entidade que poderá prestar esse serviço. 

Todavia, dadas as circunstâncias e carateristicas do próprio município de Vizela, este cenário poderá igualmente ser 

equacionado.  

No Cenário 1 e no Cenário 3 considerou-se a colocação de um número de contentores semelhante aos contentores de 

resíduos indiferenciados no município de Vizela, no entanto estes cenários não apresentam viabilidade económica, e 

por isso não devem ser considerados.  

8.10 Cronograma de implementação 

A recolha seletiva de biorresíduos será adaptada aos modelos de recolha de resíduos atuais, prevendo-se a adoção de 

recolhas seletivas dedicadas, associada à redução da recolha da fração resto. Para além disso prevê-se a associação ao 

sistema PAYT, de modo a promover a separação da fração dos biorresíduos e a consequente diminuição da fração resto. 

O plano de ação prevê: 

a) Implementação de circuitos específicos de resíduos alimentares PaP para a restauração e outros produtores 

similares (canal Horeca) adaptados aos horários de abertura e encerramento; 

b) Implementação de circuitos específicos para a recolha de resíduos alimentares; 

c) Implementação de circuitos específicos para a recolha de resíduos verdes; 

d) Promoção da compostagem doméstica em zonas periféricas; 

e) Promoção da compostagem comunitária em escolas; 

f) Ações de comunicação e sensibilização; 

g) Ações de fiscalização. 

A Tabela 31 apresenta o cronograma de ação que o Município de Vizela pretende aplicar para a execução do projeto 

de implementação do sistema de recolha de biorresíduos até 2026. 

Tabela 31: Cronograma de ação 

Abrangência 2022 2023 2024 2025 2026 

% estabelecimentos/infraestruturas 100% 100% 100% 100% 100% 

%alojamentos resíduos alimentares - 45,5% 83,5% 96,2% 100,0% 

%alojamentos resíduos verdes (nº de compostores) - 45,5% 83,5% 96,2% 100,0% 

Compostagem comunitária (nº compostores) 17 17 17 17 17 

Compostagem doméstica - - 286 381 381 
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8.10.1 Ano 2022 

No ano de 2022 será iniciada a recolha seletiva de biorresíduos (resíduos alimentares e verdes) nas freguesias que 

incluem Produtores Não Domésticos, designadamente no setor HORECA (restaurantes, hotéis/ alojamento) e não 

HORECA (superfícies comerciais, escolas e IPSS), infraestruturas consideradas relevantes na produção desta tipologia 

de resíduos. Desta forma, no ano de 2022 pretende-se cobrir 100% das infraestruturas não domésticas no Município 

de Vizela. Para além disso, prevê-se a realização da compostagem comunitária nas escolas do concelho. 

 

Figura 18: Primeira fase de implementação da recolha seletiva de biorresíduos: azul  - alojamentos/restauração; vermelho – 

escolas; amarelo – Mercado Municipal. 

 

8.10.2 Ano 2023 

No ano de 2023 está previsto alargar a recolha seletiva de biorresíduos à União de Freguesias de Caldas de Vizela (S. 

Miguel e S. João). Com este alargamento pretende-se atingir cerca de 45,5% dos alojamentos do Município. 
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Figura 19: Segunda fase de implementação da recolha seletiva de biorresíduos: União de Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel 

e S. João) 

8.10.3 Ano 2024 

No ano de 2024 está previsto um alargamento da recolha às restantes freguesias, iniciando-se pelo centro urbano de 

cada uma delas e considerando-se uma abrangência de cerca de 75% da totalidade das freguesias periféricas. Com este 

alargamento pretende-se alcançar uma taxa de 83,50% dos alojamentos do Município. 
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Figura 20: Terceira fase de implementação da recolha seletiva de biorresíduos: verde, representada pela zona verde-escura. 

8.10.4 Ano 2025 e 2026 

No ano de 2025 e 2026 será concluída a implementação da recolha seletiva de biorresíduos nas zonas periféricas, 

perfazendo assim a totalidade do território Municipal. 

 

9 Governança 

9.1 Entidades envolvidas 

De acordo com o que foi estabelecido na primeira reunião do estudo de implementação de sistemas de recolha de 

biorresíduos no Município de Vizela foram identificadas as seguintes entidades: 

• Câmara Municipal de Vizela (entidade responsável pelo estudo e pela gestão em baixa dos resíduos urbanos); 

• Empresa EcoAmbiente - Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A (empresa 

subcontratada para a recolha dos resíduos urbanos indiferenciados no município de Vizela); 

• Empresa RESINORTE (entidade responsável pela gestão em alta dos resíduos urbanos); 

• CVR – Centro para a Valorização de Resíduos (entidade subcontratada para a execução do presente estudo).  
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9.2 Responsabilidades e respetivas relações entre entidades 

No âmbito desta fase foram definidas as entidades envolvidas no estudo (stakeholders internos e externos) e foi definida 

a matriz de responsabilidade entre as partes envolvidas.  

Stakehorders Internos: Câmara Municipal de Vizela; e CVR – Centro para a Valorização de Resíduos. 

Stakehorders Externos: Empresa EcoAmbiente e Empresa Resinorte e Sociedade Civil.  

 

Relativamente à matriz de responsabilidades, foi definida a seguinte matriz RACI: 

R – Responsável 

A – Autoridade  

C – Consultado  

I – Informado 

 

Tabela 32. Matriz de responsabilidades RACI do estudo de implementação de sistemas de recolha de biorresíduos no município de 

Vizela 

Descrição Câmara Municipal 

de Vizela 

CVR – Centro para 

a Valorização de 

Resíduos 

Empresa 

EcoAmbiente 

Empresa 

Resinorte 

Sociedade Civil 

Relatório 

Intercalar 

A R C C I 

Consulta Pública A R I I I 

Relatório Final A R C C I 
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10 Medidas de articulação para a realização do estudo 

O presente estudo constitui evidência suficiente sobre a articulação entre a Câmara Municipal de Vizela, a empresa 

EcoAmbiente (empresa subcontratada para a recolha dos resíduos urbanos indiferenciados no município de Vizela), a 

Empresa RESINORTE (entidade responsável pela gestão em alta dos resíduos urbanos) e o CVR – Centro para a 

Valorização de Resíduos (entidade subcontratada para a execução do presente estudo). Adicionalmente foram 

realizadas ações de partilha de ideias (focus group) com representantes da sociedade civil.  

 

11 Consulta pública 

Conforme foi decidido em reunião entre as partes envolvidas, o estudo estará disponível para consulta pública após a 

finalização do estudo preliminar.  

 

12 Conclusões 

Este relatório preliminar pretendeu responder aos objetivos preconizados no Despacho n.º 7262/2020, financiado pelo 

Fundo Ambiental, para o município de Vizela. 

Conforme é possível verificar foi realizado o levantamento e estimativas das quantidades de biorresíduos até 2030. Para 

cada freguesia, foi realizado o estudo do custo de recolha dos biorresíduos para o mesmo período. Foram definidos 2 

cenários para a implementação dos sistemas de recolha e tratamento dos biorresíduos no município de Vizela, 

considerando um investimento mais intensivo nos sistemas de contentorização inteligentes e outro cenário com um 

investimento mais moderado.  

Considerando os cenários avaliados, as caraterísticas do município de Vizela e as imposições legais aplicadas aos 

biorresíduos, a implementação do sistema de recolha e tratamento de biorresíduos no município de Vizela passará pela 

sua recolha em via pública com utilização de contentorização inteligente para o setor doméstico e uma pequena 

percentagem de tratamento na origem através de compostagem doméstica, nas freguesias com menor densidade 

populacional. Para o setor não doméstico, o plano de implementação foi definido para a recolha dos biorresíduos no 

sistema porta-a-porta para os estabelecimentos do setor Horeca. Este plano de implementação prevê igualmente o 

tratamento na origem dos biorresíduos nas escolas do município de Vizela através de compostagem comunitária. 

Relativamente aos resíduos verdes, a estratégia passará pelo agendamento de recolha. Os resultados de viabilidade 

económica do cenário 2, demonstraram que a implementação deste sistema apresenta viabilidade económica, mesmo 
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considerando uma percentagem de captura dos biorresíduos de 35%. Para este cenário, o tempo de recuperação do 

investimento será de 9 anos. O investimento total neste sistema de recolha de biorresíduos será de 630 000,00 €, tendo 

sido possível estimar os custos operacionais em cerca de 80 000,00€. Importa salientar que as campanhas de 

sensibilização terão um papel fulcral na viabilidade técnica e económica do sistema proposto. Caso a aceitação dos 

munícipes de Vizela seja favorável, o custo ou tarifa a cobrar pelo município de Vizela poderá baixar substancialmente 

de 4,33 €/habitante/mês para 2,16 €/habitante/mês em 2030.  

O cenário de recolha 4, considerando a subcontratação do sistema de recolha de biorresíduos apresentou resultados 

de viabilidade ligeiramente superiores ao cenário 2. O Cenário 4 apresentou um investimento global de 449 995 €. Neste 

caso, este cenário é do ponto de vista financeiro perfeitamente viável, pois a sua VAL (Valor Atualizado Líquido) é 

positiva até 2030, tendo sido registado um valor acumulado superior a 107 794 € em 2030. Da mesma forma, o índice 

de rendibilidade associado também é positivo, tendo sido registado um valor de 36% em 2030. O tempo de Recuperação 

do Capital Investido (TRC) é de 8 anos. A quantidade mínima de biorresíduos a recolher seletivamente em 2030 terá de 

ser 194 toneladas, para se garantir sustentabilidade económica. Assim, é possível constatar que a subcontratação da 

recolha de biorresíduos não apresenta vantagens substanciais, comparativamente com a gestão própria da recolha de 

biorresíduos pelo município de Vizela. Para além disso, prevê-se que a longo prazo a recolha autónoma seja mais 

vantajosa do que a subcontratada, pois não apresenta dependência da tarifa cobrada pela entidade que poderá prestar 

esse serviço. Todavia, dadas as circunstâncias e caraterísticas do próprio município de Vizela, este cenário poderá 

igualmente ser equacionado. 

As conclusões finais do estudo serão elaboradas na sua versão final.  
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