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Objetivos qualitativos do PPRU

Ações realizadas em 2012

Custo (€)

Resíduos evitados (t)

Associação de
Municipios do
Planalto
Beirão

1 Transmitir de forma clara,
aos diferentes quadrantes
da sociedade, a mensagem
de sensibilização da
prevenção de RU e do
consumo responsável.

1. Campanhas de sensibilização (Sim é no Amarelo"
- realizada em pareceria com a tetrapak com o
objectivo de sensibilizar a pop para a reciclagem
deste tipo de embalagens. Distribuição de folhetos
- 35000 pessoas; 2. Stand na Ficton (35.000
visitantes acções de divulgação e informação); 3.
Visitas de estudo ao Centro de Tratamento (1453
visitantes de escolas de diversos graus de ensino); 4.
Acções publicitárias (foram efectuadas várias
inserções publicitárias em jornais de âmbito local; 5.
Eco-agenda 2013 ( entregue a mais de 19000 alunos
do 5º ao 9º ano, e distribuidos pelos minicipios para
diversas actividades num total de 22620 agendas; 6.
Boletim informativo da AMRPB Newsletter "Planalto
Beirão News" (publicação trimestral e tiragem de
1000 ex. enviada a municipios associados, juntas de
freguesia, sistemas de gestão de resíduos, escolas e
empresas e instituições ligadas ao sector do
ambiente.
2 acções em escolas: Escola Secundária de Nelas público alvo 12º ano e Escola Secundária de vila
Nova de paiva - público alvo alunos do 8º ano

2- 356,60€
4- 2.713,00€
5- 27.600,00€
6- 5.560,00€

n.d. (Não
quantificável a curto
prazo, o impacto
positivo será
previsivel a
médio/longo prazo)

n.d.

n.d.

Funcionamento da parte mecânica da TMB permitiu
reduzir a quantidade de resíduos a depositar em
aterro e a valorização de 1069,4 ton de resíduos
instalação de ecopontos

n.d.

779,32 t de plásticos,
285,3 t de metais
ferrosos e 4,72 t de
aluminio
reciclagem de
material valorizável

4 Incorporar nas atitudes do
quotidiano, hábitos de
consumo responsável e
desmaterialização.
6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.
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RESINORTE

Objetivos qualitativos do PPRU
8 Evitar a produção de
produtos cujos resíduos
tenham efeitos prejudiciais
para o Ambiente e para a
saúde humana.
1 Transmitir de forma clara,
aos diferentes quadrantes
da sociedade, a mensagem
de sensibilização da
prevenção de RU e do
consumo responsável.
2 Criar uma estrutura de
implementação, a conjugar
com a abordagem da
prevenção de resíduos
industriais (PNAPRI), de
modo a promover uma
abordagem integrada e
associada à estratégia de
desperdício zero na
sociedade e à utilização
sustentável dos recursos
naturais.
3 Garantir capacidade de
execução do Programa a
nível municipal.
4 Incorporar nas atitudes do
quotidiano, hábitos de
consumo responsável e
desmaterialização.

Ações realizadas em 2012
Recolha de pilhas em escolas e ecocentros e outros
resíduos perigosos tais como Lâmpadas e baterias

Custo (€)
n.d.

408 ações realizadas

8.321,50 €

Resíduos evitados (t)
pilhas - 6,58 ton
Baterias de chumbo 1,94 ton
tinteiros- 0,24 ton
lâmpadas - 2,28 ton
30

408 ações realizadas

2.322,24 €

2

35 ações realizadas

1.104,54 €

5

408 ações realizadas

6.148,66 €

4
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Objetivos qualitativos do PPRU
5 Garantir o compromisso dos
agentes económicos para a
progressão da prevenção.

Ações realizadas em 2012
408 ações realizadas

6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.
7 Promover e reativar as
possibilidades de
reutilização e de reparação
perdidas gradualmente com
a mergência do paradigma
de consumo em massa.
8 Evitar a produção de
produtos cujos resíduos
tenham efeitos prejudiciais
para o Ambiente e para a
saúde humana.
9 Evitar a produção de
produtos cujos resíduos
tenham uma difícil
reintrodução nos ciclos
produtivos.

Custo (€)
2.619,90 €

Resíduos evitados (t)
4

408 ações realizadas

1.660,50 €

8

408 ações realizadas

3.936,00 €

8

408 ações realizadas

292,00 €

4

408 ações realizadas

707,12 €

7
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Objetivos qualitativos do PPRU
VALORMINHO 1 Transmitir de forma clara,
aos diferentes quadrantes
da sociedade, a mensagem
de sensibilização da
prevenção de RU e do
consumo responsável.
4 Incorporar nas atitudes do
quotidiano, hábitos de
consumo responsável e
desmaterialização.
6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.
AMCAL
6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.

SULDOURO

1 Transmitir de forma clara,
aos diferentes quadrantes
da sociedade, a mensagem

Ações realizadas em 2012
Custo (€)
Campanhas escolares sobre prevenção de resíduos
6.225,39 €
(9 palestras e 543 visitas às instalações da
Valorminho); Início da campanha " Dar vida ao Lixo".
Participação em exposição" Feira da Cultura" em
Melgaço e "Feira de reciclagem" de Valença.

Resíduos evitados (t)
n.d.

Utilização de papel reciclado; fotocopiadora
centralizada; utilização de folhas de rascunho;
configuração da impressora (cor preto/frente e
verso)
Recolha seletiva de embalagens

n.d.

Arranque do projeto conjunto da GESAMB, AMCAL
e RESIALENTEJO, que tem como objetivo reduzir a
quantidade de resíduos orgânicos presentes nos
contentores do lixo dos lares e organizações e
aumentar a prática da compostagem doméstica e
comunitária, associada à criação de hortas e jardins
em modo biológico. Destacaríamos como alguns dos
pontos fortes do projeto a oferta de compostores a
famílias e organizações, a animação em várias
freguesias e sessões de formação para o cidadão e a
formação creditada para professores.
Campanha Resíduos em Movimento - 3025
visitantes
Nº ações sensibilização - participaram 1000 pessoas

138,49 €

137.858,01 €

885,92

11 108 €

n.d.

6.350.00 €

n.d.
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Ambilital

Objetivos qualitativos do PPRU
de sensibilização da
prevenção de RU e do
consumo responsável.
4 Incorporar nas atitudes do
quotidiano, hábitos de
consumo responsável e
desmaterialização.
6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.
1 Transmitir de forma clara,
aos diferentes quadrantes
da sociedade, a mensagem
de sensibilização da
prevenção de RU e do
consumo responsável.
4 Incorporar nas atitudes do
quotidiano, hábitos de
consumo responsável e
desmaterialização.
6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.

Ações realizadas em 2012
Nº visitantes nas instalações - 4400

Custo (€)

Resíduos evitados (t)

Disponibilização de miniecopontos
Utilização de materiais reutilizáveis/ reutilizar
materiais
Gestão de cartuchos e toners
Evitar consumo excessivo de papel
Continuação do projeto Compostagem Doméstica
iniciado em 2010, no qual a Suldouro, em parceria
com as Câmaras de Vila Nova de Gaia e Santa Maria
da Feira, entregou compostores à população

n.d.

n.d.

O custo já tinha sido
suportado em anos
anteriores.

n.d. (Monotorização
será efetuada em
finais de 2013)

Ações de sensibilização nas escolas e na população;
Visitas às instalações do Centro de gestão de
Resíduos da AMBILITAL.

n.d.

Distribuição de mini ecopontos domesticos.

n.d.

Ações de sensibilização nas escolas e na população;
Visitas às instalações do Centro de gestão de
Resíduos da AMBILITAL.

n.d.
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Resitejo

Objetivos qualitativos do PPRU
7 Promover e reativar as
possibilidades de
reutilização e de reparação
perdidas gradualmente com
a mergência do paradigma
de consumo em massa.
8 Evitar a produção de
produtos cujos resíduos
tenham efeitos prejudiciais
para o Ambiente e para a
saúde humana.
1 Transmitir de forma clara,
aos diferentes quadrantes
da sociedade, a mensagem
de sensibilização da
prevenção de RU e do
consumo responsável.
2 Criar uma estrutura de
implementação, a conjugar
com a abordagem da
prevenção de resíduos
industriais (PNAPRI), de
modo a promover uma
abordagem integrada e
associada à estratégia de
desperdício zero na
sociedade e à utilização
sustentável dos recursos
naturais.

Ações realizadas em 2012
Ações de sensibilização nas escolas e na população;
Visitas às instalações do Centro de gestão de
Resíduos da AMBILITAL.

Custo (€)
n.d.

Ações de sensibilização nas escolas e na população.

n.d.

Resíduos evitados (t)

Criação de páginas na rede social

1.440,00 €

n.d.

Comunicação Social Regional - 4 inserções com
referência directa ao tema da prevenção em Jornais
Regionais;

2.870,00 €

n.d.
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Ambisousa

Objetivos qualitativos do PPRU
3 Garantir capacidade de
execução do Programa a
nível municipal.
4 Incorporar nas atitudes do
quotidiano, hábitos de
consumo responsável e
desmaterialização.
5 Garantir o compromisso dos
agentes económicos para a
progressão da prevenção.

Ações realizadas em 2012
Promoção de visitas às infra-estruturas do sistema;

6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.
1 Transmitir de forma clara,
aos diferentes quadrantes
da sociedade, a mensagem
de sensibilização da
prevenção de RU e do
consumo responsável.

Custo (€)
1.456,00 €

Resíduos evitados (t)
n.d.

Sensibilização em Entidades externas - foram
realizadas 6 acções com referência directa ao tema
da prevenção;

248,00 €

n.d.

Eventos Técnicos - Participação em evento técnico
no Instituto Politécnico de Tomar;

80,00 €

n.d.

Sinergias Intermunicipais

120,00 €

n.d.

"Sensibilizar para a prevenção de RU" (Esta Ação
consiste na divulgação da Semana Europeia da
Prevenção de Resíduos (EWWR 2012) no site e emails institucionais dos colaboradores da
Ambisousa, bem como no Facebook e blog da
compostagem da Ambisousa. Com esta campanha,
crê-se que se consiga sensibilizar para a existência
desta Semana e das preocupações com a prevenção
da produção de RU.
Será também realizada divulgação sobre prevenção
e EWWR 2012 num jornal regional).

297,00 €

n.d.
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Objetivos qualitativos do PPRU
4 Incorporar nas atitudes do
quotidiano, hábitos de
consumo responsável e
desmaterialização.

5 Garantir o compromisso dos
agentes económicos para a
progressão da prevenção.

Ações realizadas em 2012
Acções "Prevenção da produção de resíduos
plásticos" (Lançamento de uma campanha de
sensibilização ambiental orientada para a
problemática dos resíduos, designadamente a
deposição de sacos plásticos em aterro que
constituem cerca de 7% dos RSU´s em aterro (1º
relatório intercalar da caracterização de resíduos
sólidos indiferenciados do Vale do Sousa, CVR de
5/2011). A acção consiste na distribuição gratuita de
sacos de compras reutilizáveis em superfícies
comerciais do Vale do Sousa , evitando que sejam
utilizados ou adquiridos sacos de plástico),
"Prevenção da produção de resíduos (papel)" (Esta
Ação consiste na recolha de livros rececionados nas
Estações de Triagem do Vale do Sousa, que se
encontrem em razoável/bom estado de utilização,
sendo posteriormente encaminhados para as
bibliotecas dos municípios onde as triagens se
encontrem sediadas. Esta Ação pressupõe um
contacto prévio com as bibliotecas e agrupamentos
de escolas da região, de modo a poder perceber a
sua recetividade para uma campanha deste género)
e "Sensibilizar para a prevenção de RU"
Acção "Sensibilizar para a prevenção de RU"

Custo (€)
"Prevenção da produção
de resíduos plásticos":
€1,692,00 e "Prevenção
da produção de resíduos
(papel): € 297,00

Resíduos evitados (t)
n.d.

€ 297,00

n.d.
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GESAMB

Objetivos qualitativos do PPRU
6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.

Ações realizadas em 2012
Acções "Prevenção da produção de resíduos
plásticos", "Prevenção da produção de resíduos
(papel)" e "Sensibilizar para a prevenção de RU"

Custo (€)
"Prevenção da produção
de resíduos plásticos":
€1,692,00 e "Prevenção
da produção de resíduos
(papel): € 297,00

Resíduos evitados (t)
n.d.

8 Evitar a produção de
produtos cujos resíduos
tenham efeitos prejudiciais
para o Ambiente e para a
saúde humana.

Acções "Prevenção da produção de resíduos
plásticos" e "Sensibilizar para a prevenção de RU"

"Prevenção da produção
de resíduos plásticos": €
1,692,00

n.d.

6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.

Arranque do projeto conjunto da GESAMB, AMCAL
e RESIALENTEJO, que tem como objetivo reduzir a
quantidade de resíduos orgânicos presentes nos
contentores do lixo dos lares e organizações e
aumentar a prática da compostagem doméstica e
comunitária, associada à criação de hortas e jardins
em modo biológico. Destacaríamos como alguns dos
pontos fortes do projeto a oferta de compostores a
famílias e organizações, a animação em várias
freguesias e sessões de formação para o cidadão e a
formação creditada para professores.

16.302,00 €

n.d.
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ERSUC

Resulima

Objetivos qualitativos do PPRU
1 Transmitir de forma clara,
aos diferentes quadrantes
da sociedade, a mensagem
de sensibilização da
prevenção de RU e do
consumo responsável.
4 Incorporar nas atitudes do
quotidiano, hábitos de
consumo responsável e
desmaterialização.
1 Transmitir de forma clara,
aos diferentes quadrantes
da sociedade, a mensagem
de sensibilização da
prevenção de RU e do
consumo responsável.

Ações realizadas em 2012
Exposição itinerante "Casa do Ambiente" (23
semanas em 2012) e visitas organizadas aos Centros
Integrados de Tratamento e Valorização de RSU de
Coimbra e Aveiro.

Custo (€)
39.650,00 €

Produção e Distribuição de material informativo nas
acções desenvolvidas (flyer institucional e Jornal "O
Ersucão"

27.300,00 €

- Uso da fotocopiadora/impressora, centralizando
todas as impressões

1.727,74 €

- Visitas à Resulima e ao Parque de Sensibilização
Ambiental

n.d. (Inerentes às funções
dos técnicos da
RESULIMA)

- Distribuição de sacos reutilizáveis nas campanhas
de sensibilização ambiental

231,00 €
(259 sacos - 0,89 €/saco)

Resíduos evitados (t)
n.d.

n.d.

0,207
(diferença entre o
papel adquirido em
2010 e 2012)
n.d.

n.d.
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Objetivos qualitativos do PPRU

Ações realizadas em 2012
Instalar e fomentar o uso de contentores para
recolha de roupa

Custo (€)
n.d. (Equipamentos
instalados e geridos por
entidades terceiras)

6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.
8 Evitar a produção de
produtos cujos resíduos
tenham efeitos prejudiciais
para o Ambiente e para a
saúde humana.

Distribuição de compostores e realização de ações
de formação entre outubro de 2012 e agosto de
2013; monitorização entre agosto e outubro de
2013

n.d.

Uso de pilhas recarregáveis
Aquisição e instalação de oleões de rua

n.d.

Promoção de campanhas de sensibilização
ambiental "Gordura Amiga"
Distribuição de material de sensibilização ambiental
sobre os OAU nas visitas à Resulima e nas
campanhas de sensibilização ambiental

3.496,00 €
(7 oleões de 240 litros, 2
olões de rua)
601,05 €
2.767,00 €

Resíduos evitados (t)
277,2
(Município de
Esposende -39,97 ton
- e de Barcelos 237,23)
(Os restantes
municípios, apesar de
terem disponíveis
contentores para
recolha de roupa, não
possuem dados de
monitorização)
Presentemente não é
possível quantificar,
pois o projeto só será
implementado no 4º
trimestre de 2013
n.d.
17,53
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Valorlis

Objetivos qualitativos do PPRU

1 Transmitir de forma clara,
aos diferentes quadrantes
da sociedade, a mensagem
de sensibilização da
prevenção de RU e do
consumo responsável.
4 Incorporar nas atitudes do
quotidiano, hábitos de
consumo responsável e
desmaterialização.

Ações realizadas em 2012
Experiência no uso de biodiesel nas
máquinas/viaturas da RESULIMA;
Alteração do posto de combustível da RESULIMA e
uso de biodiesel nos veículos definidos
Aquisição e colocação de pilhões junto aos
ecopontos

Custo (€)
21.779,00 €
(investimento)

Resíduos evitados (t)
n.d.

1.097 €
(referente à instalação de
26 pilhões)

4,25

Colocação de pontos electrão em locais definidos
pelos Municípios

n.d.
(pontos electrão
fornecidos pela AMb3E)

4,62

28 visitas de estudo às instalações da Valorlis-636
visitantes; 10 ações de sensibilização realizadas nas
escolas da região -375 alunos, professores e
funcionários envolvidos

A 16 de Outubro comemorou-se o Dia Mundial da
Alimentação com ações de sensibilização para os
colaboradores da Valorlis sobre a importância de
manter uma alimentação saudável, com recurso a
produtos naturais não embalados e de origem
regional.

810,00 €

n.d.

30,00 €

n.d.
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ALGAR

Objetivos qualitativos do PPRU
6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.

7 Promover e reativar as
possibilidades de
reutilização e de reparação
perdidas gradualmente com
a emergência do paradigma
de consumo em massa.
1 Transmitir de forma clara,
aos diferentes quadrantes
da sociedade, a mensagem
de sensibilização da
prevenção de RU e do
consumo responsável.

Ações realizadas em 2012
Projecto de Compostagem Doméstica - 1082
compostores distribuídos; 30 ações de
sensibilização em compostagem doméstica; 1500
vistas a compostores, visitas de monitorização,
aconselhamento e intervenção junto das famílias
detentoras de um compostor

Custo (€)
21.938,07 €

2.600,00 €

Resíduos evitados (t)
4695t com os 1082
compostores de
2012. (Estima-se que
com os 8.621
compostores
distribuídos no
âmbito deste projeto,
(2007-2012) se
tenham desviado de
aterro 15.268 t de
resíduos)
n.d.

32 Dias de Animação - Ateliês de Reutilização de
Resíduos, realizados em escolas, feiras, praias e em
eventos comemorativos nos seis concelhos.

Ações de formação e sensibilização sobre a política
dos 3 R’s e sobre a reutilização de materiais
recicláveis junto de escolas, grandes produtores e
população em geral da região do Algarve.

n.d.

n.d.
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Objetivos qualitativos do PPRU
4 Incorporar nas atitudes do
quotidiano, hábitos de
consumo responsável e
desmaterialização.

6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.

Ações realizadas em 2012
Custo (€)
1 - Afixação de Dicas Ambientais nas instalações da
custo dos sacos 2.870,00€
empresa, junto aos principais pontos de consumo
(ex. fotocopiadoras) para incentivar a impressão de
documentos em papel de rascunho;
2 - Campanha de sensibilização ambiental, divulgada
junto dos colaboradores da empresa, através do
boletim interno «Momento Verde», para a
«Redução do Consumo de Água e Papel»;
3 - Distribuição de sacos produzidos a partir de
materiais recicláveis, como exemplo e alternativa à
utilização de sacos de plástico.
4 - Ações de formação e sensibilização sobre a
política dos 3 R’s e sobre a reutilização de materiais
recicláveis junto de escolas, grandes produtores e
população em geral da região do Algarve.
1 - Desenvolvimento do «Sistema de Análise e
n.d.
Gestão de Informação da Recolha Selectiva»
(SAGIR). Este programa informático desenvolvido
pela ALGAR gere o preenchimento pelos motoristas,
de toda a informação relativa às actividades de
Recolha Selectiva. O programa faz a gestão dos
dados referentes aos circuitos de recolha, importa e
exporta dados sem necessidade de utilização de
suportes impressos;
2 - Afixação de Dicas Ambientais nas instalações da
empresa, junto aos principais pontos de consumo
(ex. fotocopiadoras) para incentivar a impressão de
documentos em papel de rascunho;
3 - Ações de formação e sensibilização sobre a
política dos 3 R’s e sobre a reutilização de materiais

Resíduos evitados (t)
n.d.

n.d.
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Objetivos qualitativos do PPRU

Ações realizadas em 2012
recicláveis junto de escolas, grandes produtores e
população em geral da região do Algarve.

Custo (€)

Resíduos evitados (t)

7 Promover e reativar as
possibilidades de
reutilização e de reparação
perdidas gradualmente com
a emergência do paradigma
de consumo em massa.
8 Evitar a produção de
produtos cujos resíduos
tenham efeitos prejudiciais
para o Ambiente e para a
saúde humana.

1 - Reutilização de peças de equipamentos
informáticos avariados, que estejam em bom
estado;
2 - Reutilização de peças na parte operacional
(exploração), provenientes da manutenção/
reparação de máquinas danificadas.
1 - Promoção interna e junto das escolas do
projecto «HORA da TROCA» (trocas de objectos que
já não são utilizados, aumentando assim o seu
tempo de vida útil);
2 - Distribuição de sacos produzidos a partir de
materiais recicláveis, como exemplo e alternativa à
utilização de sacos de plástico.

n.d.

n.d.

custo dos sacos 2.870,00€

n.d.
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RESIESTRELA

Objetivos qualitativos do PPRU
4 Incorporar nas atitudes do
quotidiano, hábitos de
consumo responsável e
desmaterialização.

Ações realizadas em 2012
Optimização do consumo de papel no edifício
administrativo: Foi promovida a sensibilização aos
colaboradores, para imprimir somente o essencial e
em frente-e-verso; o papel usado e impresso apenas
de 1 lado ser reutilizado como papel de rascunho;
os documentos serão distribuídos em formato
digital e as comunicações internas efectuadas via
correio electrónico.
Afixação de Dicas Ambientais junto aos principais
pontos de consumo (ex. fotocopiadoras) para
incentivar a impressão de documentos em papel
reciclado e impressão dupla (frente e verso).
Optimização da utilização de outros materiais de
escritório: Manter a optimização da utilização de
tinteiros recicláveis
Redução de consumos de plástico: Manter o uso de
chávenas de porcelana e a utilização de jarros com
água nas reuniões internas
Incorporar nas atitudes do quotidiano, hábitos de
consumo responsável e desmaterialização: Boas
práticas ambientais: Manter e actualizar a
informação no site sobre boas práticas a adoptar no
dia-a-dia, para a redução da produção de resíduos
Boas práticas ambientais: Envio de cartazes alusivos
à prevenção e redução de resíduos, em formato
digital, para os gabinetes de comunicação e relações
públicas dos municípios pertencentes ao Sistema e
realização de inquéritos sobre a adopção de boas
práticas ambientais.

Custo (€)
n.d.

Resíduos evitados (t)
0,32

n.d.

n.d.

0,002

n.d.

0,41

n.d.

4,3

n.d.
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VALNOR

Objetivos qualitativos do PPRU
5 Garantir o compromisso dos
agentes económicos para a
progressão da prevenção

6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.
1 Transmitir de forma clara,
aos diferentes quadrantes
da sociedade, a mensagem
de sensibilização da
prevenção de RU e do
consumo responsável.

4 Incorporar nas atitudes do
quotidiano, hábitos de
consumo responsável e
desmaterialização.

Ações realizadas em 2012
Custo (€)
Incorporar nas atitudes do quotidiano, hábitos de
n.d.
consumo responsável e desmaterialização: Acções a
realizar nas escolas/empresas/comércio e
população doméstica, sensibilizar para a adopção de
boas práticas ambientais: Acções de sensibilização
ambiental alusivas à prevenção da produção de
resíduos, ao público escolar, doméstico e
empresarial, tendo sido realizadas 151 acções, que
abrangeram um público de 1589 pessoas.
Compostagem doméstica: Concretizado em 2013.
n.d.

. Seminário "Valorização de resíduos. O caminho
para o futuro!" - Abrantes;
. Jogo "Glória da Reciclagem" - Vila de Rei, Alcains e
Portalegre;
. Seminário "Separar para Reciclar. O Futuro
agradece" - Proença-a-Nova;
. Seminário "Educar para Reciclar - Sensibilização
Ambiental" - Vila Velha de Ródão;
. Seminário "Os Resíduos e o Meio Ambiente.
Prevenir é Cuidar!" - Sertã.
Prevenir Outlet - Mercado de Objetos Usados Castelo Branco e Alter do Chão

Resíduos evitados (t)

n.d.

417,46 €

n.d.

n.d.

Pesagem - 854 kgs
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LIPOR

Objetivos qualitativos do PPRU
6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.

Ações realizadas em 2012
. Feira de Artesanato "Míscaros Festival do
Cogumelo" - Fundão;
. Projeto "Verde Solidário" - Portalegre e Gavião;
. Projeto "procura-se … Um brinquedo que desenhe
um sorriso" (Projeto interno com Colaboradores da
VALNOR);
. Recolha de bens para doação à Cruz Vermelha Delegação de Ponte de Sôr (Projeto interno com
Colaboradores da VALNOR).
Programa de Formação para a EWWR 2012 (Como
forma de motivar potenciais Proponentes de
Projeto e ajudar na escolha e submissão dos temas
das ações, foi
realizado um “Programa de Formação para a EWWR
2012” no dia 16 de outubro que contou com a
presença de 51
participantes)
EWWR 2012 (A LIPOR e os parceiros históricos
dinamizaram a EWWR 2012 fora do âmbito do
programa LIFE. A EWWR decorreu entre 17 e 25 de
novembro.
Foram registadas na área de influência da Lipor (8
Municípios Associados) 191 ações propostas por 49
Proponentes. Nestas ações já estão incluídas as
ações dinamizadas pela Lipor)
Plano de comunicação da Prevenção (Com a

Custo (€)
n.d.

Resíduos evitados (t)
Pesagem - 1323 kgs;

n.d. (Custos fixos
inerentes à atividade da
LIPOR)

n.d.

11.951,62 €

n.d.

n.d. (Custos fixos

n.d.
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Objetivos qualitativos do PPRU

Ações realizadas em 2012
colocação on-line do novo Portal Lipor todas as
temáticas da Prevenção passaram a serem tratadas
numa área
específica do Portal denominada “Prevenção”.
Também os
projetos relacionados com a Compostagem Caseira
deixaram de ser tratados no site
www.hortadaformiga.com para terem uma
localização dedicada no Portal, sob a designação
“Horta da Formiga”. Outros projetos, como o RLab e
os OAU, são tratados na área “Sustentabilidade e
Responsabilidade Social – Projetos de
Sustentabilidade” deste mesmo Portal)

Custo (€)
inerentes à atividade da
LIPOR)

Resíduos evitados (t)
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Objetivos qualitativos do PPRU

Ações realizadas em 2012
Compras Públicas Sustentáveis (A Lipor, tem vindo
a incorporar nos procedimentos de compras
especificações técnicas ecológicas e ambientais o
Projeto Building SPP. Este projeto tem como
objetivo desenvolver e implementar atividades que
resultem na promoção e generalização de práticas
de compras públicas sustentáveis em municípios,
centrais de compras e outros organismos da
administração pública local ou central.
O LNEG, coordenador europeu do projeto, no
âmbito do Projeto Life +, em parceria com a Lipor,
com a Agência Nacional de Compras Públicas
(ANCP), Câmara Municipal de Torres Vedras,
Câmara municipal de Loures e com parceiros
gregos, autarquias e organizações nãogovernamentais.
Uma das atividades centrais deste projeto é o
desenvolvimento de uma rede de cooperação de
organizações da administração pública central e
local destinada à formação, troca de boas práticas e
reuniões regulares sobre esta temática. Para tal,
basta aceder ao site http://www.building-spp.eu.
Adicionalmente, sendo a Lipor uma Organização
certificada pela Norma de Responsabilidade Social
SA 8000, e no que se refere em particular aos seus
Parceiros Fornecedores, tem disponibilizado aos
mesmos o Código de Conduta para Fornecedores
Lipor, em que estes assumem o compromisso de
cumprimento da Norma através da celebração da
Declaração de Compromisso.

Custo (€)
638.517,28 €

Resíduos evitados (t)
n.d.
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Objetivos qualitativos do PPRU

Ações realizadas em 2012
De referir, ainda, que desde 2011 são feitas
vigilâncias a sites da especialidade no sentido de
aferir quanto à possibilidade de vir a incorporar nas
compras orientações ecológicas).

Custo (€)

Resíduos evitados (t)
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Objetivos qualitativos do PPRU
3 Garantir capacidade de
execução do Programa a
nível municipal.

Ações realizadas em 2012
PAYT (Durante o ano de 2012 foram realizadas as
seguintes atividades:
- Levantamento da situação atual da gestão de
resíduos da zona através da realização de
inquéritos.
- Desenvolvimento de uma solução tecnológica que
permita aplicar o sistema PAYT a todas as tipologias
habitacionais.
- Elaboração do caderno de encargos para aquisição
de equipamentos)

Custo (€)
5.934,00 €

Resíduos evitados (t)
n.d.
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Objetivos qualitativos do PPRU
4 Incorporar nas atitudes do
quotidiano, hábitos de
consumo responsável e
desmaterialização.

Ações realizadas em 2012
Promover o consumo de água da rede pública
(Consumo da Água engarrafada - Esta iniciativa
pretende promover a redução do consumo de água
engarrafada na Lipor; Bar da Água - Esta iniciativa
consiste em promover o consumo de água da rede
pública.
Realizaram-se 5 ações de sensibilização em Escolas,
do 2º/3º Ciclo, Escolas Secundárias, Parque
Aventura da Lipor, EWWR 2012, entre outros).

Custo (€)
Consumo da Água
engarrafada: Consumo
Total 7486,35 €
(Água das Pedras 195,18€
Água Vitalis - 48,34€
Água Selda - 7.242,83 €)
O elevado consumo de
Água Selda (garrafões de
20L) explica-se pelo
consumo dos visitantes do
Parque Aventura da Lipor.
Bar da Água: n.d.: Custos
fixos inerentes à atividade
da LIPOR.

Resíduos evitados (t)
Redução no consumo
de água engarrafada
relativamente ao ano
anterior (2012 vs
2011):
Água das Pedras: 0,205 ton
Água Vitalis: -0,274
ton
Águas Selda: - 0,143
ton
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Objetivos qualitativos do PPRU

Ações realizadas em 2012
Cartão Eco-cidadão (O Cartão Eco-cidadão pretende
fomentar e incentivar no Cidadão a implementação
de boas práticas ambientais. Este cartão é fornecido
gratuitamente no Ecocentro da Formiga a
particulares que serão premiados em prol seu
esforço na separação dos resíduos e do ambiente,
Prémios atribuídos: produtos da horta, brindes,
cursos de formação, composto Nutrimais, e almoços
(patrocínio: restaurante Figurino de Barreiros Maia).
Re-Agir (O Re-Agir é um projeto direcionado para as
escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com o objetivo
de promover comportamentos ambientalmente
corretos e responsáveis, dando especial enfoque à
temática da reciclagem multimaterial e da
prevenção da produção de resíduos.
Durante o ano de 2012 foram realizadas as
seguintes atividades:
- Deu-se cumprimento à fase de implementação do
projeto, centrando-se no desenvolvimento de um
conjunto de ações para dar resposta às lacunas
identificadas durante a fase de diagnóstico.
- O trabalho que a equipa de projeto desenvolveu
foi de estreito acompanhamento, refletindo-se no
número de ações realizadas.
- Das ações dinamizadas destacam-se as formações
a pais, as dicas da prevenção, o Compromisso Reagir e a entrega de um guardanapo de pano).

Custo (€)
n.d. (Custos fixos
inerentes à atividade da
LIPOR).

Resíduos evitados (t)
n.d.

3.010,00 €

60% de redução na
produção média
diária de resíduos.
Média de produção
de resíduos iniciais –
0.41kg/turma/lanche
Média de produção
de resíduos finais –
0.16kg/turma/lanche
(Cálculos efetuados
através da pesagens
iniciais e finais dos
resíduos produzidos
nos lanches dos
alunos – média de 2
turmas por
instituição).
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Objetivos qualitativos do PPRU

6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.

Ações realizadas em 2012
Resíduos OK: O “Resíduos OK”, projeto
desenvolvido no âmbito do PCEA de 2011-2013, visa
promover a implementação de ações catalisadoras
de boas práticas ambientais, em particular ao nível
da Gestão de Resíduos, e abordar temáticas como a
Separação Multimaterial e a Prevenção na produção
de resíduos. Atividades realizadas em 2012:
- Fases de diagnóstico;
- Sessões de introdução à temática e colocação em
prática do início dos planos de ação;
- Formações à comunidade escolar;
- Fornecimento de equipamento;
- Auditorias a locais;
- Acompanhamento em atividades de cariz teóricoprático.
Nota: Os dados identificados nos Projetos Reagir e
Resíduos OK, representam os resultados obtidos no
final do projeto (Junho de 2013). No ano de 2012
não existem resultados relativos à quantidade de
resíduos, uma vez que ainda decorria o plano de
ação do projeto.
Terra-a-Terra (O projeto consiste em fomentar a
prática da compostagem caseira, nas habitações
com jardim, através de formação, e monitorização
do processo ao longo de um ano.
Em 2012, e no âmbito do projeto, foram realizadas
as seguintes atividades:
- Angariação de novos parceiros de promoção;
- Stands de divulgação;
- Cursos de compostagem na Horta da Formiga e

Custo (€)
Custos fixos inerentes à
atividade da LIPOR.

Resíduos evitados (t)
Redução de 18% na
produção média
diária de resíduos.
Média de produção
de resíduos inicial 1450kg/escola/dia.
Média de produção
de resíduos finais –
1191kg/escola/dia.
(Cálculos efetuados
com base numa
caracterização inicial
e final de resíduos por
estimativa, realizada
em todas as escolas
inscritas no projeto).

91.007,95 €

Quantidade de
resíduos orgânicos
desviados da recolha
de resíduos
indiferenciados
(tratamento e destino
final) - 3.066 ton/ano.

RARU 12
Anexo II - Ações efetuadas no âmbito dos objetivos qualitativos do PPRU
SGRU

Objetivos qualitativos do PPRU

Ações realizadas em 2012
localmente;
- Visitas de acompanhamento aos participantes;
- Até ao final do ano 2012 foram implementados
6.666 compostores (inclui compostores em
habitações permanentes, instituições, escolas e
comunitárias)).
Horta-a-Porta (O projeto "Horta à Porta"
disponibiliza talhões e formação a particulares
interessados em praticar a agricultura biológica.
Atividades desenvolvidas em 2012:
- Prospeção de terrenos e análise de viabilidade
- Acompanhamento técnico aos parceiros
- Formação (inicial e reciclagens)
- Visitas de monitorização às hortas
- Consultoria agrícola aos agricultores
Parque do Gorgolito (O Parque do Gorgolito foi
criado em Novembro de 2008, com o objetivo de
disponibilizar um espaço adequado às necessidades
da população da Freguesia de S. Pedro de Rates,
relativamente à prevenção da produção de
resíduos. Este parque resulta de uma parceria entre
a Junta de Freguesia de S. Pedro de Rates, o
Município da Póvoa de Varzim e a Lipor.
Em 2012 foram desenvolvidas as seguintes
atividades:
- Proposto e aprovado um plano de atividades para
o Parque do Gorgolito;
- Formação ao funcionário da Câmara Municipal
Póvoa responsável pela manutenção do espaço.
- Ações de melhoria na sinalética disponível no

Custo (€)

Resíduos evitados (t)

17.207,17 €

Custos fixos inerentes à
atividade da LIPOR.

n.d.
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Objetivos qualitativos do PPRU

Ações realizadas em 2012
Parque;
- A arrumação geral do espaço também tem vindo a
melhorar;
- O parque continua a receber resíduos de forma
constante e a produzir composto. O composto
produzido tem sido utilizado, não tendo havido
stock de material.
- Desenvolveram-se contactos de forma a criar um
Ecoclube com sede no parque, para que os jovens
possam dinamizar o espaço).

Custo (€)

Resíduos evitados (t)

Compostagem Comunitária (Fomentar a prática da
compostagem comunitária em condomínios,
conjuntos de moradias, prédios ou instituições com
jardim. Neste âmbito, é disponibilizado
gratuitamente aos participantes formação (curso de
compostagem caseira teórico-prático), entrega e
apoio na implementação do compostor e
monitorização do processo ao longo de um ano.
Durante o ano de 2012 foram realizadas as
seguintes atividades:
- Prospeção de novos locais;
- Sensibilização da população para a facilidade e
vantagens da compostagem comunitária;
- Sessões de esclarecimento com empresas de
condomínio e instituições;
- Formação de compostagem;
- Visitas de acompanhamento).

n.d. (Custos fixos incluídos
no valor do Terra a Terra)

Valor contabilizado
nos resultados do
projeto Terra a Terra.
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Objetivos qualitativos do PPRU

Ações realizadas em 2012
Compostor Elétrico (Após diversas tentativas de
colocação em funcionamento do compostor
elétrico em algumas entidades, chegou-se a
conclusão que o Quartel Monte Pedral no Porto
seria um local com inúmeras mais valias para o
projeto, uma vez que neste quartel existe uma
produção de resíduos orgânicos provenientes da
cozinha/cantina (preparação das refeições).
O composto orgânico produzido no compostor
elétrico irá ser utilizado nos espaços verdes deste
quartel, bem como em outros espaços verdes de
outros quarteis.
Atividades realizadas em 2012:
- Em junho decorreu a Inauguração do Compostor
Elétrico no Quartel de Serpa Pinto que marcou o
arranque oficial do projeto e a assinatura do
protocolo de colaboração;
- Acompanhamento e formação no Quartel para os
utilizadores do compostor).
Dose Certa (Principal objetivo do projeto: Combater
o desperdício alimentar, aliado à redução dos
resíduos alimentares provenientes da confeção de
refeições;
Atividades realizadas em 2012:

Custo (€)

n.d. (Custos fixos
inerentes à atividade da
LIPOR.)

Resíduos evitados (t)
Quantidade da
matéria orgânica
desviada para o
compostor elétrico
em 2012 - 3,020 ton.

657,28 € (Os restantes
custos associados ao
projeto foram
internalizados na
atividade da LIPOR)

Eixo Restaurantes:
Caso de Estudo
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Objetivos qualitativos do PPRU

Ações realizadas em 2012
- Restauração: Monitorização e acompanhamento
de 2 restaurantes. Elaboração do Relatório Final
sobre o restaurante “Les Amis”; Realização de
reunião prévia com o novo aderente, que irá iniciar
a implementação da dose Certa em 2013.
- Escola: Implementação do projeto na Cantina da
Escola EB2/3 da Maia e entrega do Certificado Dose
Certa.
Restauração Coletiva: Formação e monitorização
inicial na
- Cantina das residências Montepio (Gertal) em
parceria com a APN.
(Para cada um dos eixos de intervenção Restauração, Escola e Cantina - foram definidos
planos de projeto e o respetivo acompanhamento e
atualização dos cronogramas.)
- Elaboração dos certificados Dose Certa e
adaptação do Compromisso Dose Certa para cada
público-alvo.
Outras Atividades relevantes:
- Apresentação do Projeto Dose Certa
na Conferência Final Prewaste (Bruxelas);
- Apresentação do Projeto Dose Certa
na Conferência Final Projeto MiniWaste (Rennes);
- Resposta a questões de OCS, nomeadamente:
JN; Swissinfo.
- Formação Interna de Quadros sobre
Desperdício Alimentar - Apresentação Projeto
PERDA; FCSH-UNL;
- Submissão de Candidatura do Projeto Dose

Custo (€)

Resíduos evitados (t)
Restaurante Les Amis
(Leça da Palmeira)
Decréscimo global na
produção de resíduos
– 3%
Eixo Escolas:
Na Escola EB2/3 da
Maia com a
implementação do
projeto Dose Certa,
foi possível reduzir o
desperdício alimentar
em 38%. Eixo
Cantinas: n.d.
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Objetivos qualitativos do PPRU

Ações realizadas em 2012
Certa Escolas aos Nutrition Awards (APN);
- Resposta a questionários enviados por:
- ACR+ Waste Prevention Database
- Health and Consumer Directorate – European
Comission;
- Parceiro da região de Berlim, membro do ECOPOL
(com vista à replicação numa região alemã)).

Custo (€)

Resíduos evitados (t)

Alquimia da Matéria Orgânica (Tendo como
principal objetivo valorizar a importância da matéria
orgânica, o seu ciclo de vida e dar a conhecer a
compostagem como uma forma de prevenção, o
projeto Alquimia da Matéria Orgânica durante o ano
de 2012 cumpriu os objetivos a que se propôs.
Atividades realizadas no desenvolvimento do
projeto, em 2012:
- Workshops;

n.d. (custos fixos
inerentes à atividade.

Quantidade da
matéria orgânica
desviada para o
compostor em 2012 3,3867 t.
(valor estimado
100kg/compostor/an
o)
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Objetivos qualitativos do PPRU

Ações realizadas em 2012
- Sessões de sensibilização sobre a temática da
compostagem;
- Montagem e ativação de compostores).

Custo (€)

Resíduos evitados (t)

7 Promover e reativar as
possibilidades de
reutilização e de reparação
perdidas gradualmente com
a mergência do paradigma
de consumo em massa.

Rlab (Este projeto é uma parceria entre a Lipor e a
ERP Portugal, que objetiva novas valências para a
gestão de resíduos. Pretende-se com o RLab criar
um projeto de inovação que reforce e sensibilize
para a necessidade de uma gestão adequada dos
recursos e resíduos e mais concretamente para a
correta gestão de um fluxo emergente, como os
resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.
Atividades realizadas em 2012:
- Reabilitação e preparação do espaço destinado ao
desenvolvimento do projeto RLab;
- Inauguração do projeto RLab).
Recolha de OAU (Este projeto tem como principais
objetivos envolver e sensibilizar os cidadão na
correta deposição do OAU, por forma a garantir um
destino final adequado para este tipo de resíduo.
Após a implementação em 2011 da rede de recolha
seletiva supramunicipal de óleos alimentares
usados, para o sector doméstico, fez-se o
alargamento do número de pontos de recolha em
2012.
Atividades realizadas em 2012:
- Reuniões com os parceiros tendo em vista o
alargamento do projeto;

6.083,12 €

n.d.

n.d. (os custos afetos ao
projeto não são da
responsabilidade da LIPOR
mas da EGI)

Em 2012 foram
recolhidos, e
desviados da recolha
de resíduos
indiferenciados,
68.621 L de OAU (que
equivale a 63,206
ton).

8 Evitar a produção de
produtos cujos resíduos
tenham efeitos prejudiciais
para o Ambiente e para a
saúde humana.
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Anexo II - Ações efetuadas no âmbito dos objetivos qualitativos do PPRU
SGRU

Objetivos qualitativos do PPRU

Ações realizadas em 2012
- Realização de visitas aos novos locais propostos
para instalação dos oleões, com objetivo de validar
o local e definir o volume do equipamento a
colocar;
- Concurso dirigido às escolas – Eco-óleo-EGI;
- Edição dos relatórios mensais de atividades).

Custo (€)

Resíduos evitados (t)

VALORSUL

1 Transmitir de forma clara,
aos diferentes quadrantes
da sociedade, a mensagem
de sensibilização da
prevenção de RU e do
consumo responsável.
4 Incorporar nas atitudes do
quotidiano, hábitos de
consumo responsável e
desmaterialização.
6 Prevenir a produção de
resíduos: biodegradáveis
(desviando os RUB dos
aterros), de embalagem, de
papel, e das denominadas
"outras" frações.
7 Promover e reativar as
possibilidades de
reutilização e de reparação
perdidas gradualmente com
a emergência do paradigma
de consumo em massa.

Programa - Lixo, + Futuro, programa de
compostagem caseira, Programa Ecovalor (visitas às
instalações da Valorsul, ações de sensibilização "A
Política dos 3 R e a Prevenção de Resíduos" e
distribuição de material pedagógico - Ecopraça) e
distribuição de sacos reutilizáveis.
Distribuição de sacos reutilizáveis.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Programa - Lixo, + Futuro, programa de
compostagem caseira, Programa Ecovalor (visitas às
instalações da Valorsul, ações de sensibilização "A
Política dos 3 R e a Prevenção de Resíduos" e
distribuição de material pedagógico - Ecopraça) e
distribuição de sacos reutilizáveis.
Projeto de troca de objetos (interno) "O Sotão".

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

