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#Apresentação#

A RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de
Resíduos, E.I.M. é uma empresa intermunicipal
(empresa pública) responsável pelo Sistema de
Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU) do Baixo Alentejo.

População: 90 667 hab (Estimativa
INE, 2015)
0,9% da população de Portugal

Área servida: 6.683 km2
7% de Portugal Continental

Nº trabalhadores: 71
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Em 2015, com os desafios e
metas do PERSU 2020, e
pretendendo “vitaminar” o
crescimento anémico das
quantidade de recicláveis
recolhidos, iniciamos a
reformulação da estratégia
de gestão de RU em
parceria com as CM’s.

#PAPERSU
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2007 (PERSU II)

Ecopontos: 380
Viaturas: 3 (pesadas)

Recursos humanos: 10
Consumo l/ano: 65.332 l/ano

Vidro 1 369,6  ton
Papel/Cartão 1 391,2 ton
Plástico/Metal 458,1 ton

35,5 kg/hab.ano
267,4 hab/ecoponto

20 l/ton

2014 (PERSU 2020)

Ecopontos: 476
Viaturas: 4 (pesadas)

Recursos humanos: 10
Consumo l/ano: 61.845 l/ano

Vidro 1 146,3 ton
Papel/Cartão 1 506,7  ton
Plástico/Metal        948,4  ton

39,7 kg/hab.ano
201,4 hab/ecoponto

17,2 l/ton



• Reuniões de articulação da estratégia de gestão de RU
na nossa região, que culminou com a apresentação
pelas CM’s e RESIALENTEJO dos seus PAPERSU, tendo
estes sido aprovados por unanimidade

• O PAPERSU integrou 24 ações que visavam o
cumprimento das metas do PERSU 2020.

#PAPERSU
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Metas 2015 2020

Prevenção da produção e perigosidade dos RU (kg/hab.ano) 478,9 440,9

Preparação para reutilização e reciclagem (%) 13,0 80,0

Deposição de RUB em aterro (%) 90,0 10,0

Retomas da recolha seletiva (kg/hab.ano) 35,0 43,0



#Projeto PAYT#
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• Fase 0 – Estudo de implementação do sistema PAYT nos 8
concelhos da RESIALENTEJO (2015)

• Fase 1 – Implementação de sistema PAYT associado ao
porta-a-porta nos concelhos de Barrancos, Beja, Mértola,
Moura, Ourique e Serpa (2020)

• Fase 2– Implementação de sistema PAYT associado a
deposição coletiva nos concelhos de Almodôvar e Castro
Verde (próximo quadro comunitário)

• Eventual ampliação do sistema PAYT associado à porta-a-porta e à
recolha seletiva de orgânicos

• Fase 3 e seguintes – Expansão do sistema PAYT à totalidade
da área geográfica dos 8 concelhos



Fase 0 (2015-2018)

• Elaboração de estudo técnico-económico de implementação de sistema de recolha
porta a porta e PAYT nos concelhos servidos pela RESIALENTEJO

• Reuniões regulares conjuntas e individuais com as CM’s, onde numa primeira fase
discutimos e executamos o guião para a implementação do projeto em cada uma das
CM’s.

• Promoção de visitas para conhecer experiências PAYT e de PAP (Vitrus- Guimarães, ALGAR,

Associació de Municipis Catalans per a la recollida porta a porta –Catalunha, CM Alvito, etc.)

• Realização de sessão técnica com a ERSAR para preparar as alterações aos
regulamentos de serviços e tarifário
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Algumas dificuldades identificadas

• Existência de tarifários com baixos graus de cobertura dos gastos totais (entre 21% e
60%), e com encargos médios por família entre 34,8 €/família ano e 70,8 €/família ano;

• Recolha seletiva e indiferenciada sem articulação;

• Resistência à mudança.

# Projeto PAYT #
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Convicção - Sabíamos que se esperássemos pela situação ótima, nunca
arrancaríamos com o projeto, por isso seguimos e
contornamos/solucionamos/integramos as dificuldades e disfunções existentes.
Assim,
• Concluímos o estudo, onde foram definidos, entre outras coisas os meios a afetar, os circuitos, etc;
• Definimos cronograma de implementação do projeto, e respetivo faseamento, e
• Elaboramos candidaturas ao POSEUR
E em estreita colaboração com as CM’s
• Processo de revisão dos regulamentos de serviço das CM’s abrangidas finalizados e tarifários

aprovados
• Plano de comunicação e sensibilização em discussão com as CM’s

# Projeto PAYT #
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Fase 1 – Implementação de sistema PAYT associado ao porta-a-porta nos concelhos de Barrancos,
Beja, Mértola, Moura, Ourique e Serpa

O projeto será implementado em zonas piloto dos concelhos de Barrancos, Beja, Mértola, Moura Ourique e Serpa,
abrangendo cerca de 7 083 habitantes.

Objetivos

– Maximização da redução das quantidades de resíduos produzidos e da promoção da reciclagem;

– Baixos custos de implementação e de manutenção;

– Baixa complexidade tecnológica da solução a implementar;

– Boa adaptabilidade aos utentes.
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#Projeto PAYT#

Fase 1 – Implementação de sistema PAYT associado ao porta-a-porta nos concelhos de
Barrancos, Beja, Mértola, Moura, Ourique e Serpa

– Adoção de sistema com menor custo de implementação e com maior simplicidade e eficácia do
ponto de vista operacional;

– Recolha dos 4 fluxos centralizada nas CM’s, promovendo a recolha de substituição em
detrimento das recolhas diárias de RI;

– Sistema PAYT em que a tarifa variável é calculada em função da quantidade de RI produzido com
base no volume (saco), tendo esta um valor constante, mas diferente em cada CM e sendo pós-
paga.
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#Projeto PAYT#

Fase 1 – Implementação de sistema PAYT associado ao porta-a-porta nos concelhos de
Barrancos, Beja, Mértola, Moura, Ourique e Serpa

– Horários e recolhas adaptados/especificas para o sector não doméstico

– Locais de venda de sacos descentralizados e com horários alargados;

– Manutenção dos circuitos de recolha específicos (volumosos);
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#Projeto PAYT: Financiamento#
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– Candidaturas aprovadas POSEUR
Otimização da recolha seletiva da RESIALENTEJO - 3ª Fase (POSEUR-03-1911-FC-000030)
Custo total: 1.202.065,02 € Contribuição FC: 1.021.755,27 €

Educação e sensibilização para a prevenção e reciclagem (POSEUR-03-0911-FC-000113)
Custo total: 115.600 € Contribuição FC: 98.260 €

Promoção de sistemas inovadores (POSEUR-03-0911-FC-000139)
Custo total: 395.147 € Contribuição FC: 335.874,95 €

Projetos de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta na Resialentejo (POSEUR-03-1911-FC-
000193)
Custo total: 989.200,00 € Contribuição FC: 840.820,00 €
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Custo total: 2 702 012,02 € Contribuição FC: 2 296 710,22 €



– Processo de preparação e implementação complexo, mas exequível e todas
as experiências implementadas demonstram que é compensador em termos
de cumprimento de metas;

– É fulcral o envolvimento de eleitos e técnicos das CM’s neste processo, e que
estes acreditem no mesmo;

– Surgimento de novos (e menos novos) desafios à implementação deste tipo de
projeto, o reverse vending, a recolha de bioresiduos, o PERSU2020+….

#Conclusões#

14



OBRIGADO

Herdade do Montinho, Apartado 6272
7801-903 Beja
Tel: 284 311 220 Fax: 284 311 221
Web: www.resialentejo.pt
E-Mail: geral@resialentejo.pt
Facebook: www.facebook.com/resialentejo
Twitter: https://twitter.com/resialentejo
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