
 

 

Designação do Projeto | Ampliação do Centro de Triagem e Incremento da 

Recolha Seletiva 

Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000018 

Objetivo principal | Proteger o Ambiente e Promover a Eficiência dos Recursos 

Região de Intervenção | Médio Tejo e Lezíria do Tejo 

Entidade Beneficiária | RESITEJO - Associação de Gestão e Tratamento dos 

Lixos do Médio Tejo 

 

Data da aprovação | 21-12-2016 

Data de início | 01-08-2015 

Data da conclusão | 31-03-2019 

Custo total elegível | €2.952.633,55 

Apoio financeiro da União Europeia | FC - €2.456.890,13 

Apoio financeiro público nacional/regional | Não aplicável.  

 

Objetivos, atividades e resultados | 

Aquisição de meios de deposição/recolha e implementação da ampliação do Centro de Triagem, com vista 

ao aumento da recolha seletiva de resíduos valorizáveis, assim contribuindo para o cumprimento das 

metas, nomeadamente da retoma da recolha seletiva, preparação para reutilização e reciclagem, e desvio 

de RUB de aterro sanitário.  

 

  



 

 

Objetivos operacionais |  

 Aumentar a capacidade da central de triagem, tendo em vista os quantitativos a recolher no futuro; 

 Cobrir áreas deficitárias de recolha seletiva (acessibilidade do serviço de “mediana” para “boa”); 

 Alcançar uma retoma de materiais-alvo de 55 Kg/hab/ano; 

 Melhorar a eficácia e capacidade operacional do sistema. 

 

Atividades |  

 Aumento da capacidade operacional da central de triagem, mediante a instalação de uma nova linha 

automatizada (2,5 t/hora) para o fluxo de embalagens; 

 Incremento da recolha seletiva multimaterial, através da ampliação da rede de ecopontos (aquisição de 

 630 Ecopontos) e da recolha porta-a-porta de papel/cartão (em 450 estabelecimentos); 

 Aumento da frota de recolha seletiva, com a aquisição de 5 viaturas para recolha de ecopontos (2 para 

vidro + 3 para papel e embalagens) e 3 viaturas para porta-a-porta; 

 Aquisição de um sistema de informação geográfica e de gestão de frota da recolha seletiva; 

 Comunicação, publicidade e sensibilização ambiental; 

 Estudos de viabilidade técnica e financeira. 

 

Contributo para os resultados do Programa |  

 Capacidade adicional de reciclagem: 14.781 toneladas; 

 Incremento na acessibilidade do serviço de recolha seletiva: de 67% para 93%; 

 Resíduos preparados para reutilização e reciclagem, no total reciclável: de 14,39% para 18,08%; 

 População servida pelas infraestruturas: 209.587 habitantes; 

 Infraestruturas de triagem multimaterial ampliadas: 1; 

 N.º equipamentos fixos: 630 ecopontos (600 de superfície + 30 subterrâneos); 

 N.º equipamentos móveis: 5 viaturas (ecopontos) + 3 viaturas (porta-a-porta); 

 N.º ações/produtos de comunicação, publicidade e sensibilização: 9 ações/15 produtos; 

 População abrangida pela ações: 209.587 habitantes (com um grau de adesão de 80%). 

 

 

 


