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Enquadramento
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Decreto-Lei n.º 
102-D/2020

Regime Geral Gestão 
Resíduos (RGGR)

Diretiva (UE) 
2018/851

Alteração à Diretiva 
Quadro de Resíduos

2021 20272023 2030

Biorresíduos
separação e reciclagem na origem ou 

recolha seletiva

obrigatoriedade até 31 de dezembro

Biorresíduos
provenientes de recolha seletiva ou 

de separação na fonte

apenas serão contabilizados como 
reciclados, a partir de 1 de janeiro



Os biorresíduos apresentam-se como uma oportunidade para:

+ aumentar as taxas de preparação para a reutilização e reciclagem e o desvio

de aterro destes resíduos;

+ reduzir o impacte ambiental provocado pela produção de resíduos;

+ potenciar a utilização de composto produzido nas unidades de compostagem

para o enriquecimento dos solos;

+ aumentar a produção de energia verde, resultante do biogás produzido nas

unidades de digestão anaeróbia.

Enquadramento
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Biorresíduos
38,5%

Resíduos verdes
recolhidos em 

separado
1,5%

Papel e cartão
9,8%

Plásticos
11,3%

Metais
1,7%

Vidro
7,1%

Madeira
0,9%

Têxteis
3,5%

Têxteis sanitários
7,8%

Compósitos
3,1%

Resíduos perigosos
0,0%

Resíduos 
Volumosos

4,4%
Fração fina

7,8%

Outros resíduos
2,4%

(Fonte: RARU 2019)

“Biorresíduos: 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” (DQR 2018)



Potencial de 
biorresíduos 
produzidos

Capacidade instalada 
de tratamento

Soluções de recolha 
seletiva e valorização 

na origem

Investimentos 
necessários para a 
implementação do 

sistema

Potencial de 
aproveitamento dos 

produtos

Planeamento de 
implementação da 

estratégia

Objetivos e Âmbito
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Identificar a melhor estratégia a implementar para a gestão dos biorresíduos produzidos nos Municípios que integram a 

RESIALENTEJO, tendo em consideração os seu contexto demográfico, geográfico e de gestão de RU

Fundo Ambiental: Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos

Financiamento para a elaboração de um diagnóstico que conduza à definição de um plano de ação e de investimento para a operacionalização da recolha seletiva de

biorresíduos conducente à sua valorização



DIAGNÓSTICO



Caracterização geográfica
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Diagnóstico

1 634 hab

13 718 hab

14 304 hab

6 142 hab

6 725 hab

4 607 hab

6 949 hab

33 579 hab

87 658 habitantes

6 681 km2

13 hab/km2



0 5 000 10 000 15 000 20 000

Almodôvar

Barrancos

Beja

Castro Verde

Mértola

Moura

Ourique

Serpa

toneladas

Produção anual de RU 2019

Recolha indiferenciada Recolha seletiva multimaterial Ecocentro

Gestão de Resíduos Urbanos
Diagnóstico

Resíduos alimentares
36,6%

Resíduos verdes
3,0%

Outros putrescíveis
1,3%

Papel/Cartão
11,9%

Plástico
14,3%

Vidro
4,2%

Compósitos
2,4%

Têxteis
4,0%

Têxteis 
sanitários

5,0%

Metais
1,9%

Madeira
1,3%

Resíduos perigosos
0,2% Outros 

resíduos
1,9%

Elementos finos (<20 mm)
11,8%

Biorresíduos
40,9%

Composição física resíduos indiferenciados

Resialentejo, 2019



Potencial de produção de biorresíduos
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Estimativa a 10 anos

Estima-se que os biorresíduos representem cerca de

36% do total de resíduos urbanos geridos pela

Resialentejo, dos quais:

▪ 92% são resíduos alimentares

▪ 8% são resíduos verdes

Os produtores não domésticos representam entre 10% a

15% dos resíduos alimentares produzidos anualmente.
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Modelo atual de gestão de resíduos urbanos
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Diagnóstico

RESIALENTEJOMunicípios

alta

Responsável pelo tratamento e valorização

dos resíduos urbanos, assim como pela recolha 

seletiva multimaterial e a gestão dos 

Ecocentros/Estações Transferência.

baixa

Asseguram a recolha da fração 
indiferenciada, e de outros fluxos 

específicos como, por exemplo, os resíduos 
verdes e os resíduos volumosos.

Responsabilidade do Sistema de Gestão de Resíduos



Modelo atual de gestão de resíduos urbanos - Biorresíduos
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Diagnóstico

Recolha a pedido / Ecocentro Parque de Verdes (Armazenamento e Destroçamento)

264 toneladas

+ resíduos verdes geridos localmente

Novo projeto em Beja (apoio POSEUR):

• Contentorização dedicada na via pública 30 m3

• Destroçamento: produção de estilha

• Encaminhamento para Central Compostagem 

Resialentejo



Modelo atual de gestão de resíduos urbanos - Biorresíduos
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Diagnóstico

Compostagem doméstica Compostagem comunitária

Novos projetos de reforço das ações de compostagem (apoio POSEUR):

280 compostores domésticos 6 unidades de compostagem comunitária:

Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura e 

Serpa



Tratamento de biorresíduos
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Capacidade instalada e a instalar

Nome da infraestrutura / 

Solução de Valorização

Ponto de situação 

da instalação

Tipologia dos resíduos 

tratados

Capacidade instalada 

(t/ano)

Capacidade a instalar

(t/ano)

Produto final após 

valorização dos biorresíduos

Central de Tratamento 

Mecânico e Biológico

(por Compostagem)

Existente Fração indiferenciada 39 216 - Composto (t)

Adaptação
Biorresíduos 

(alimentares + verdes)
- 25 000 Composto (t)

3 362 t/ano de composto orgânico de resíduos indiferenciados

6 250 t/ano de composto orgânico de biorresíduos



DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA



+ Objetivo principal: contribuir para desviar biorresíduos de aterro,

aumentar a preparação para reutilização e reciclagem, manter a

eficiência económica do sistema

+ O ponto de partida é a definição da Ambição: qual a quantidade de

biorresíduos que os Municípios pretendem recolher e preparar para

valorização?

+ Segundo procedimento do Fundo Ambiental, devem ser avaliados

diferentes cenários de implementação de um conjunto de soluções

de recuperação de biorresíduos a nível técnico, ambiental,

económico e social.

Definição da estratégia
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Desempenho 
Técnico

Desempenho 
Económico

Análise prospetiva de soluções de recolha e valorização na origem 

Simulação de Cenários

Análise detalhada da solução proposta

Identificação da solução adequada, investimentos necessários e 
viabilidade económica

Desempenho 
Ambiental



Desempenho das soluções
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Avaliar Soluções

Sacos óticos Proximidade/Coletiva Porta-a-porta

Compostagem doméstica Compostagem comunitária



Cenário I – Sacos óticos
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Dimensionamento por Município

Sacos óticos

100% da população

Integrado nos modelos de recolha atuais 

(proximidade e PaP)

Recolha PaP não domésticos

~490 estabelecimentos HORECA e 

similares

Em todos os Municípios

(exceto Barrancos)

Recolha de verdes a pedido

100% da população servida por recolha

Encaminhamento para a RESIALENTEJO

Parques de Verdes: Barrancos, Beja, Castro Verde e Ourique

Parque de Verdes

Compostagem doméstica e comunitária
Compostagem nas escolas

Reforço dos programas de compostagem  enquanto 

solução complementar, com o objetivo de promover a 

redução da produção de resíduos e do desperdício 

alimentar



Cenário II – Proximidade e PaP

Dimensionamento por Município

Recolha proximidade

52% da população

Nas zonas mais densamente povoadas, em 

todos os Municípios (*)

Integra produtores não domésticos nos 

Municípios de Almodôvar, Castro Verde, 

Mértola e Ourique

Recolha PaP não domésticos

~540 estabelecimentos HORECA e similares

(Sistema misto)

Circuitos PaP nos Municípios de Barrancos, 

Beja, Moura e Serpa

Recolha porta-a-porta

7% da população

Integrados nas zonas atualmente servidas, 

nas sedes de concelho

Barrancos: 100% da população (*)

(exceto Almodôvar e Castro Verde)



Cenário II – Proximidade e PaP

19

Dimensionamento por Município

Reforço dos programas de compostagem  enquanto alternativa à recolha nas zonas de 

maior dispersão populacional

Recolha de verdes a pedido

100% da população servida por recolha

Encaminhamento para a RESIALENTEJO

Parques de Verdes (Barrancos, Beja, Castro Verde e Ourique)

Parque de Verdes Compostagem doméstica e comunitária Compostagem nas escolas



Análise comparativa das soluções
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Recuperação de biorresíduos no horizonte do projeto por Município (2030)

 -

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

 4 000

 4 500

Almodôvar Barrancos Beja Castro
Verde

Mértola Moura Ourique Serpa

Cenário II

Recolha proximidade Recolha porta-a-porta Produtores não domésticos Compostagem Resíduos verdes

 -

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

 4 000

 4 500

Almodôvar Barrancos Beja Castro
Verde

Mértola Moura Ourique Serpa

t/
an

o

Cenário I

Sacos óticos Produtores não domésticos Resíduos verdes



Análise comparativa das soluções
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Taxa global de recuperação de biorresíduos e sustentabilidade ambiental (2030)
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Análise comparativa das soluções
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Custos operacionais por tonelada recolhida e investimentos globais estimados (2030) 
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SOLUÇÃO PROPOSTA PARA A GESTÃO DE BIORRESÍDUOS



Potencial de recolha, população abrangida e contributo para as metas
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Análise da solução proposta

+ Em 2030 serão recolhidas cerca de 9 900 toneladas de 

biorresíduos produzidos no território da 

RESIALENTEJO

+ Estes quantitativos representam 60% do potencial de 

produção que constituem um importante contributo 

para as metas de preparação para a reutilização e 

reciclagem e desvio de aterro

+ Será possível abranger toda a população residente, 

num território extenso e população dispersa a custos 

controlados
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Procura potencial de composto na área geográfica
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Análise da solução proposta

+ A experiência da RESIALENTEJO no que respeita ao encaminhamento 

do composto orgânico que é produzido atualmente na CTMB, permite 

concluir que existe uma procura efetiva pelo composto na região do 

Baixo Alentejo.

+ O setor agrícola local reforçou a necessidade de aumentar o teor em 

matéria orgânica nos solos da região e a recetividade dos agricultores 

em recorrer ao composto produzido a partir de biorresíduos.

+ Os termos dessa aplicação deverá ser suportada em análises a realizar 

ao composto, mas também aos solos ocupados pelas principais 

culturas do território, como a vinha e o olival.

Concelhos
Área (ha)

Vinha Olival

Almodôvar 107 774

Barrancos 1 746

Beja 1 211 25 526

Castro Verde 55 978

Mértola 110 1 172

Moura 936 38 393

Ourique 12 1 208

Serpa 643 39 825

sub-total 3 075 108 623

Total 111 698



+ Sacos óticos

+ Contentorização para produtores não domésticos

+ Baldes de cozinha

+ Compostores domésticos e comunitários, e compostores para as escolas

+ Contentores de grande capacidade de apoio aos Ecocentros e Parques de Verdes

Principais investimentos
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Análise da solução proposta

+ Viaturas de apoio aos Ecocentros e Parques de Verdes

+ Trituradores móveis e fixo para apoio aos Ecocentros e Parques de Verdes

+ Pá carregadora para movimentação dos resíduos verdes no Parque de Verdes

+ Adaptação da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico: linha dedicada biorresíduos e pré-triagem 

de sacos óticos

+ Campanhas de comunicação e sensibilização

Investimento global:

5,4 milhões de euros



Medida Público-alvo Descrição

Recolha seletiva de resíduos alimentares
População em geral (residente na área de 
abrangência do sistema) e estabelecimentos 
comerciais (na área de abrangência)

Ações de comunicação que acompanharão a implementação física do sistema de recolha, com objetivo de 
apresentar o modelo e explicar o seu funcionamento. Estas campanhas serão desenvolvidas na rua, de porta em 
porta, para garantir maior proximidade com os potenciais utilizadores e aumentar a probabilidade de adesão.

Recolha seletiva de resíduos verdes População em geral
Divulgação do serviço através dos meios de comunicação habituais utilizados pelo Município, nomeadamente as 
redes sociais, o site institucional, jornais e rádios locais, entre outros.

Projetos de compostagem
População em geral e estabelecimentos de 
ensino

Ações de divulgação através dos diferentes meios de comunicação disponibilizados pelos Municípios e pela 
RESIALENTEJO, assim como campanhas de rua realizadas em diferentes pontos centrais das Freguesias abrangidas 
pelos projetos que pretendem estimular o interesse e a participação dos munícipes, assim como sensibilizar para a 
prevenção da produção de resíduos, o consumo sustentável e o combate ao desperdício alimentar. 
Para os interessados que pretendam integrar o projeto, serão agendadas ações de formação sobre a prática da 
compostagem, nomeadamente as tipologias de resíduos que podem ser valorizados, os principais parâmetros a 
ter em consideração na monitorização do processo e as técnicas a adotar.

Campanhas de reforço Toda a população e setor não doméstico

Para garantir a participação ativa e continua da população, serão desenvolvidas ações regulares através de 
diversos meios de comunicação como por exemplo comunicação social e site institucional do Município, afixação 
de cartazes nas portas de entrada de prédios e comércio local, afixação de informação nos equipamentos de 
deposição instalados na via pública, e canais periódicos de correspondência com as famílias e os comerciantes 
(por exemplo, as faturas da água).

Medidas para estimular a adesão e contributo do cidadão para o sistema
Análise da Solução Proposta
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Cronograma de implementação
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Análise da Solução Proposta

O planeamento de implementação das soluções propostas tem em consideração a necessidade de cumprimento da obrigação de ter em funcionamento um sistema de recolha

seletiva e valorização na origem de biorresíduos. Em 2027, quando as novas fórmulas de cálculo das metas entrarem em vigor, a RESIALENTEJO prevê que os biorresíduos sejam um

contributo importante estando já a desviar do fluxo indiferenciado cerca de 9 000 toneladas.

Município 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Recolha seletiva em regime de co-coleção com sacos óticos

Recolha seletiva porta-a-porta nos produtores não domésticos

Compostagem doméstica e comunitária

Compostagem nas Escolas

Recolha seletiva de resíduos verdes a pedido

Períodos de Investimento / Expansão Períodos de manutenção/reforço do sistema



+ A implementação do sistema de gestão de biorresíduos pressupõe uma alteração importante dos comportamentos sociais, nos 

domínios da prevenção da produção de resíduos, do consumo sustentável e combate ao desperdício alimentar

+ As campanhas de sensibilização serão determinantes para o sucesso do sistema, devendo ser realizadas de forma regular ao 

longo do tempo

+ As metas e os objetivos nacionais que venham a ser definidos no próximo quadro estratégico para a gestão de resíduos urbanos 

(PERSU 2030) deverão ser vertidos nesta estratégia.

+ Os novos programas de financiamento serão apoio fundamental para a concretização desta estratégia

+ RGGR: em 5 anos a tarifação do serviço de gestão de resíduos urbanos deverá ser dissociada do consumo da água e ser calculada 

em função das quantidades de resíduos produzidos. Neste sentido, serão desenvolvidos estudos que visam avaliar as condições de 

alargamento do modelo PAYT atualmente implementado e os seus impactos técnicos e económicos no sistema integrado.

Considerações finais
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