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1. Sumário executivo 
 

Pela primeira vez no município de Valpaços, será efetuado um diagnóstico atual sobre a gestão do fluxo 

biorresíduos, tendo por base uma análise de contexto exaustiva, através de visitas de campo, revisão 

bibliográfica e tratamento de dados do serviço de gestão em baixa e em alta. 

 

Após uma análise de contexto, serão aferiodos valores de referência, através de um cenário moderado, 

posteriormente serão dimensionados modelos de gestão de biorresíduos para o horizonte 2022-2030, com 

base no potencial de produção, taxas de captura, capacidades de armazenamento e recolha  

O outupt deste estudo resultará em cenários que deverão ser alvo de avaliação, com vista a conseguir um 

modelos de gestão sustentável para o fluxo dos biorresíduos. 

O presente estudo, estudará a possibilidade de partilha de recursos dentro e fora do Sistema de Gestão de 

Resíduos da RESINORTE. 

Enquadramento temporal - Os 3 períodos importantes no âmbito da recolha de biorresíduos. 

Território Potencial Partilha 

Economia Planos de Ação Necessidades 

Ambiente 
Gestão de 
Biorresíduos 

Prioridades 
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2. Metodologia  
 

O presente estudo, fez recurso a um conjunto de metodologias com vista a obter uma 

caraterização real e atual dos pressupostos que têm influência direta e indireta na gestão dos 

biorresíduos. 

No âmbito dos modelos de gestão, a análise debruçou-se em toda a cadeia de valor deste 

fluxo, e seguiu a hierarquização das opções de gestão de resíduos numa ótica de produção e 

consumo sustentável. 

 

Fonte:  Relatório Anual de Resíduos Urbanos, 2020 

Foram efetuadas visitas de campo em todo o município e aferidos de perto, o comportamento 

e potencial de produção de biorresíduos dos produtores domésticos e não domésticos 

(HORECA e outros setores de atividade com expressão económica no município). 

2023  

Obrigação de todos os estados 
membros recolherem seletivamente os 
biorresíduos ou assegurar a reciclagem 

na fonte. 

2027  

Só poderão contar como 
reciclados os biorresíduos que 

entram na Dan/Da, provenientes 
da recolha seletiva. 

2030 

Meta 60 %  Preparação e 
Reutilização e Reciclagem 
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Para apoiar o dimensionamento e desenvolvimento e comparação de cenários de recolha 

seletiva de biorresíduos, o planeamento incluiu as seguintes componentes: 

 Geográfica 

 Técnica 

 Temporal 

 Ambiental 

 Económico-financeira 

 Cumprimento das metas. 

 

A matriz de indicadores é composta por 3 dimensões, de acordo com o simulador de 

biorresíduos, mas também com outros pressupostos operacionais. 

 

Tendo em conta a situação pandémica iniciada em 2020, os dados utilizados tiveram como ano de 

referência, 2019. 

Foi ainda utilizada informação relativa à distribuição geográfica dos alojamentos e respetiva população 

(Base de Georreferenciação de Edifícios - BGE, ou Base Geográfica de Referenciação de Informação - BGRI, 

de 2011) 

•Produção RU 
Quantidade de RU 

recolhidos (RI) 

Distância a percorrer em 
cada circuito de recolha 
e transporte aos locais 

de transferência e 
destino final; 

Caraterização das 
atividades 

económicas 
produtoras de 
biorresíduos 

Custo máximo por 
tonelada; 

Alojamentos 

Infraestruturas 
Municipais & 

Equipamentos e 
viaturas 

Limitações 
geográficas do 

território abrangido: 

Análise dos modelos 
de gestão  - Ton de 

CO2 evitadas. 

Carateristicas do 
processo de 

valorização/ de 
biorresíduos da 

UTMB;  

Características físicas 
dos locais sujeitos a 

contentorização; 

Custos de operação e 
manutenção; 

Produção de RNU População 
Especificações 

técnicas biorresíduos 

Toneladas de 
biorresíduos a 

recolher; 

•População residente 
e n.º de alojamentos 

•Taxa de captura •Taxa de adesão; 
•Frequência de 

recolha 
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•Acessibilidade ao serviço RS e reciclagem na origem de biorresíduos 

•Taxa de alojamentos servidos com RS e reciclagem de biorresíduos na origem. 

•Taxa de produtores não domésticos servidos com RS e reciclagem de 
biorresíduos na origem. 

 

•Produção de biorresíduos 

•Quantidade potencial de biorresíduos produzida 

•Quantidade de biorresíduos recolhidos seletivamente 

•Taxa de captura 

•Contributo na meta Preparação para a Reutilização e Reciclagem, dos 
biorresíduos recolhidos e reciclados na origem 

Indicadores Técnicos  

 

•Emissões gases de estufa, dioxóxido de carbono 

•Emissões de dióxido de carbono evitadas na recolha, tranporte e tratamento. 

 

•Produtos de valor acrescentado produzido a partir dos biorresíduos. 

Indicadores Ambientais 

 

•Sustentabilidade econonómico-financeira 

•Magnitude dos Gastos e do Investimento  

•Cobertura de Gastos 

 

•Viabilidade do Projeto  

•Valor Atualizado Líquido 

•Temo de Recuperação do Capital investido 

•Índice de rentabilidade 

•Anuidade equivalente 

•Ponto critíco 
 

Indicadores Económico Financeiros 
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3. Caraterização da área geográfica 
 

3.1 Caraterização geográfica e do serviço de gestão de resíduos urbanos 

Valpaços é uma cidade que pertence ao distrito de Vila Real, Região Norte, da sub-região Alto Tâmega e da 

antiga província de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

É sede do município de Valpaços com 548,74 km² de área e cerca de 15.224 habitantes (INE, 2011) 

subdividido em 25 freguesias. 

 

Fonte: Freguesias | Valpaços (valpacos.pt)  

O município é limitado a noroeste por Chaves, a leste por Vinhais e Mirandela, a sul por Murça 

e a oeste por Vila Pouca de Aguiar.  

Valpaços goza hoje de uma posição central na região, bem expressa na organização da rede 

rodoviária nacional. Está a 15 km da A4 (Mirandela), que permite uma ligação rápida a 

Bragança, Vila Real, Viseu, entre outras, a 27 Km da A24 (Chaves) e a 45 Km da A7 (Vila Pouca 

de Aguiar), que liga o concelho rapidamente ao litoral (Guimarães, Braga, Porto). Está também 

a pouco mais de 30 Km da fronteira com Espanha, através de Verin, onde é possível a ligação a 

toda a Europa, a partir da A52 – Autoestrada das Rias Baixas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Vila_Real
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_T%C3%A2mega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1s-os-Montes_e_Alto_Douro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
https://valpacos.pt/pages/16
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chaves_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vinhais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mirandela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mur%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Pouca_de_Aguiar
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De acordo com o indicador RU 02 – Acessibilidade do serviço de recolha seletiva (%), o qual 

avalia o nível de adequação da interface com o utilizador em termos de acessibilidade do 

serviço, com os equipamentos de deposição seletiva de resíduos (ecopontos), o município de 

Valpaços apresenta uma percentagem de alojamentos com recolha seletiva a uma distância 

máxima de 200 m, ou seja, área predominantemente rural. 

Tabela 1 - Caraterização do sistema 

TipoSistema Indicador Info Técnica 

Baixa Modelo de gestão Gestão direta (serviço municipal) 

Baixa Tipologia da área de intervenção Área predominantemente rural 

Baixa População 14875 

Baixa Responsabilidade pela recolha seletiva  0 

Baixa Utilizador do(s) sistema(s)  RESINORTE - Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos, S. A. 

Baixa Pessoal afeto ao serviço de gestão de 
resíduos  

1,3 

Baixa Pessoal em outsourcing afeto ao serviço de 
gestão  de resíduos  

6,5 

Baixa Alojamentos com serviço de recolha 
indiferenciada 

10665 

Baixa Alojamentos com serviço de recolha seletiva 9217 

Baixa Alojamentos existentes  13386 

Baixa Capacidade instalada de deposição 
indiferenciada 

1097 

Baixa Índice de conhecimento de ativos físicos 33 

 

O Município de Valpaços não tem regulamento de serviço de gestão de resíduos urbanos 

(fonte: Reporte Indicadores Qualidade de Serviço, ERSAR 2020). 

O serviço de gestão de resíduos urbanos encontra-se delegado na RESINORTE. 

No Comércio, Industria, Serviços e Organismos Públicos, a tarifa a pagar por cada consumidor 

é calculada tendo em conta a actividade económica desse mesmo consumidor, e a área do 

estabelecimento. As recolhas agrícolas estão isentas de tarifário. (Fonte: tarifário em vigor 

(valpacos.pt). 

Os resíduos produzidos e recolhidos no município de Valpaços são tratados na Unidade de 

Produção Centro Integrado Tratamento de Resíduos Urbanos de Boticas ( UP 2), a uma 

distância equivalente a cerca de 52 km, 58 minutos. 

Os resíduos recicláveis provenientes recolha seletiva são encaminhados para a Estação de 

Triagem localizada em Riba de Ave, cerca de 118 km. 

A tarifa aplicada pela Resinorte é de 35,34€/ton. + TGR + IVA (Fonte: RESINORTE) 

https://valpacos.pt/cmvalpacos/uploads/writer_file/document/119/Tarif_rio_de__gua__Saneamento_e_Recolha_de_Res_duos_S_lidos_em_vigor.pdf
https://valpacos.pt/cmvalpacos/uploads/writer_file/document/119/Tarif_rio_de__gua__Saneamento_e_Recolha_de_Res_duos_S_lidos_em_vigor.pdf
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Nos gráficos seguintes apresenta-se a evolução anual aplicável à recolha seletiva de resíduos. 

 

               

 

3.2 Serviço de gestão em alta 

A RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A. no seu modelo técnico de gestão possui 

4 estações de triagem, uma em cada Unidade de Produção. Na Unidade de Produção de Riba de Ave existe 

uma estação de triagem automatizada, nas restantes Unidades de Produção a triagem é efetuada 

manualmente. 

Municípios: Alijó, Amarante, Armamar, Baião, Boticas, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Chaves, 

Cinfães, Fafe, Guimarães, Lamego, Marco de Canaveses, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Mondim de Basto, 

Montalegre, Murça, Penedono, Peso da Régua, Resende, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de 

198,00 

132,67 

135,04 

10,64 

74,70 

20,71 

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 

VIDRO 

PAPEL/CARTÃO 

PLÁSTICO/METAL 

Recolha Seletiva PaP 
2019 (Ton) 

Recolha Seletiva - Ecopontos Recolha Seletiva - PaP 
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Penaguião, Santo Tirso, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Trofa, Valpaços, Vila Nova 

de Famalicão, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Vizela 

Infraestruturas em exploração: 4 Aterros; 1 Unidade Tratamento Mecânico e Biológico; 1 Unidade 

Tratamento Mecânico; 4 Estações de Triagem e 17 Ecocentros. 

 

 

Com base nos destinos dados aos resíduos e comparação com as metas definidas, verifica-se que este SGRU 

não cumpre nenhum dos 3 indicadores. 

O Sistema de Tratamento Mecânico e Biológico que tem uma capacidade instalada de 600 toneladas de 

resíduos por dia, correspondendo a um total anual de 180.000 toneladas. 

De acordo com os dados do RARU (2019), a RESINORTE apresenta ainda uma capacidade disponível para a 

receção de biorresíduos, sendo que atualmente, Quantidade total de RUB entrados em unidades de 

valorização orgânica provenientes de recolhida selectiva conforme se conclui pelos dados seguintes: 
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Designação Unidade RESINORTE 

Quantidade de total de resíduos produzidos/recebidos tonelada 383 512 
Quantidade de RU produzidos/recebidos tonelada 383 512 
     
Recolha Indiferenciada tonelada 329 194 
Recolha Seletiva e outras recolhas tonelada 52 668 
Entradas de outros produtores de RU tonelada 1 650 
Entradas de RNU  tonelada  
    
Quantidade total de resíduos depositados em aterro tonelada 329 532 
             Resíduos Urbanos recolhas municipais tonelada 182 739 
             RU (Outros produtores de RU) tonelada 1 061 
             RU recebido de outro SGRU tonelada  
             RNU  tonelada  
             Rejeitados/Refugos/outros resíduos resultantes recebidos tonelada 145 732 

Quantidade total de resíduos que deram entrada em unidades de TMB tonelada 157 398 

             Resíduos Urbanos recolhas municipais tonelada 156 293 
             RUB e Verdes de recolhas municipais tonelada 1 096 
             RU (Outros produtores de RU) tonelada 9 
             RU recebido de outro SGRU tonelada   
             RNU  tonelada   
             Rejeitados/Refugos/outros resíduos resultantes recebidos tonelada   

Quantidade total de RUB entrados em unidades de valorização orgânica 
provenientes de recolhida selectiva 

tonelada  

            RUB e Verdes de recolhas municipais tonelada   
             RU (Outros produtores de RU) tonelada   
             RUB recebido de outro SGRU tonelada   
             RNU  tonelada   

Os resíduos são rececionados de forma indiferenciada e, após o tratamento, dão origem a composto, 

havendo também recuperação de parte dos plásticos, vidro e metais que constituem os resíduos urbanos. 

Resinorte 

O sistema multimunicipal de triagem, recolha, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos do 

Norte Central e a RESINORTE, foi criado e constituído a 20 de outubro de 2009, através do Decreto-Lei nº 

235/2009, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei nº 106/2014 de 2 de julho. 

Este Sistema abrange uma área geográfica de 8.090 km2, serve uma população de aproximadamente um 

milhão de habitantes e gera cerca de 350 mil toneladas de resíduos urbanos por ano. 

A RESINORTE é a concessionária do Sistema Norte-Central, sendo, desde 28 de julho de 2015, uma empresa 

de capitais maioritariamente privados, com um capital social de 8.000.000 de euros, distribuído pela 

Empresa Geral de Fomento, S.A., na percentagem de 75,1%, estando os restantes 24,9%, distribuídos por 

alguns dos Municípios utilizadores do sistema de forma direta ou através de associações. 

https://www.resinorte.pt/pages/paginasm/305/1
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Tem como missão a exploração e gestão do sistema multimunicipal de triagem, recolha, valorização e 

tratamento de resíduos urbanos do norte central, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da 

região e do país e para a maximização do bem estar humano através da criação de valor respeitando as 

exigências legais instituídas para a sua área de atividade.  

4. Caraterização sociodemográfica 

O município de Valpaços possui uma população média residente de 15.224 habitantes (Fonte: INE, valor 

atualizado pela Câmara de Valpaços, 2019). 

Foi efetuada uma desagregação das freguesias do município em 3 intervalos, com o objetivo conseguir uma 

melhor análise no âmbito do potencial de biorresíduos: 

 ≥1000 habitantes; 

 <1000 – 500 habitantes; 

 <500 habitantes. 

 

Nome Total 
Habitantes 

Área 
(km

2
) 

Distância a Valpaços 
(km) 

≥ 1000 

Valpaços e Sanfins 4752     

Carrazedo de Montenegro e Curros 1780 49,38 18 

<1000 – 500 habitantes 

Vilarandelo 984 20,36 6 

Lebução, Fiães e Nozelos 784 34,94 25 

Ervões 636 22 8 

Friões 619 27,69 14 

Santiago da Ribeira de Alhariz 603 18,09 13 

Argeriz 570 18,99 12 

Serapicos, 546 11,61  19 

S. João Baptista da Corveira 537 14,3 19 

< 500 habitantes 

Vassal 460 14,58  5 

Sonim e Barreiros 450 17,99  18 

Possacos 446 11,67  4 

Bouçoais  419 25,74 22 

Santa Valha 415 26,9 13 

Santa Maria de Émeres  406 16,68  13 

Padrela e Trazem 359 28,64  18 

Água Revés e Crasto 342 20,1 9 

Tinhela e Alvarelhos 333 28,02  20 

Fornos do Pinhal 320 11,14  9 

S. Pedro de Veiga do Lila  304 19,4 17 

Rio Torto 262 31,19 8 
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Veiga do Lila 261 14,37 10 

Vales 257 22,26 19 

Canaveses 237 12,66 19 

 

5. Caraterização atual da produção e gestão dos biorresíduos na área geográfica: 
 

Quantidade potencial de biorresíduos     

Caracterização física dos resíduos indiferenciados     

Percentagem de resíduos alimentares em resíduos indiferenciados % 33,24% 

Percentagem de resíduos verdes em resíduos indiferenciados % 15,13% 

 

 
Tabela 2 – Recolha indiferenciada e Recolha Seletiva 

TipoSistema Indicador Info Técnica 

Baixa Resíduos urbanos recolhidos 5607 

Baixa Resíduos urbanos recolhidos pela entidade 
gestora  

5035 

Baixa Resíduos urbanos recolhidos 
indiferenciadamente  

4967 

Baixa Resíduos recolhidos para reciclagem 572 

Baixa Volume de atividade para reciclagem  18 

Baixa Meta de recolha seletiva de resíduos 688 

 
Tabela 3 - Equipamentos fixos e móveis 

TipoSistema Variavel Valor 

Baixa Contentores de superfície para deposição seletiva NA 

Baixa Contentores de superfície para deposição indiferenciada 1153 

Baixa Contentores subterrâneos para deposição seletiva NA 

Baixa Contentores subterrâneos para deposição indiferenciada 0 

Baixa Lavagem de contentores de superfície para deposição seletiva NA 

Baixa Lavagem de contentores de superfície para deposição indiferenciada  13836 

Baixa Lavagem de contentores subterrâneos para deposição seletiva NA 

Baixa Lavagem de contentores subterrâneos para deposição indiferenciada  0 

Baixa Quilómetros acumulados pelas viaturas de recolha 4609337 

Baixa Viaturas afetas à recolha seletiva  0 

Baixa Viaturas afetas à recolha indiferenciada  9 

Baixa Viaturas afetas à recolha seletiva e indiferenciada  0 

Baixa Capacidade instalada de viaturas de recolha de resíduos  9770 

Baixa Ecopontos de deposição coletiva NA 

Baixa Oleões 12 

Baixa Ecocentros 0 

 
Tabela 4 - Sustentabilidade ambiental 

TipoSistema Indicador Info Técnica 

Baixa Quilómetros acumulados pelas viaturas de recolha 4609337 

Baixa Viaturas afetas à recolha seletiva  0 
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Baixa Viaturas afetas à recolha indiferenciada  9 

Baixa Viaturas afetas à recolha seletiva e indiferenciada  0 

Baixa Capacidade instalada de viaturas de recolha de resíduos  9770 

Baixa Emissões de CO2 das viaturas de recolha seletiva  NA 

Baixa Emissões de CO2 das viaturas de recolha indiferenciada  148548 

Baixa Combustível consumido pela recolha seletiva  NA 

Baixa Combustível consumido pela recolha indiferenciada  48,9 

 

6. Biorresíduos produzidos - utilizadores domésticos e não domésticos, 
caraterização para resíduos verdes e resíduos alimentares. 

A quantificação de biorresíduos produzidos em função do tipo de produtor foi efetuada através das seguintes variáveis: 

 Produtores domésticos existentes. Esta quantificação teve como base de cálculo o número de habitantes, 

alojamentos servidos com o serviço de recolha indifenciada associada à quantidade potencial de 

biorresíduos. 

 Produtores não domésticos: 

o HORECA - N.º de estabelecimentos, existentes no município com atividade económica relativa a 

hóteis, restaurantes, cafés – A quantificação destes produtores foi aferida junto de dados do 

município e pressupos ainda visitas por amostragem em Valpaços e Carrazedo de Montenegro. Foi 

feita uma segregação entre estabelecimentos que confecionam e não confecionam refeições de 

forma a obter dados mais realistas em relação ao potencial de produção de biorresíduos. 

 

o Outros setores: N.º de estabelecimentos, existentes no município com produção significativa de 

biorresíduos alimentares que não possuam uma atividade económica relativa a hóteis, restaurantes 

e cafés. – A quantificação destes produtores incluiu a identificação de equipamentos sociais com 

potencial de produção de biorresíduos, como as IPSS, o Hospital, mas também as indústrias 

alimentares produtoras de biorresíduos. Para o efeito foi obtida junto do município uma lista de 

empresas, conforme se apresenta no ponto seguinte. Foram ainda consideradas as cooperativas. 

 
o De referir que as atividades consideradas enquanto “outros setores” têm enquadramento legal no 

âmbito de gestão de biorresíduos, pois estão inseridas num contexto predominantemente rural, 

algumas das atividade/industrias têm um elevado nível de sazonalidade de produção de culturas e 

biorresíduos (p.e.castanha, amêndoa). 
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7. Caraterização das atividades económicas do município e Valpaços: 
 

Valpaços é um concelho cuja base da economia é a agricultura, em que a Terra Quente e a 

Terra Fria se conjugam produzindo, com o saber das gentes locais, produtos de excelência, dos 

quais se destacam o Azeite, o Vinho, a Castanha, os frutos secos, o mel, entre outros. 

 

As atividades económicas do município, caraterizam-se sobretudo pelos serviços, atividade 

agrícola, e indústria alimentar. 

 

Recolha Seletiva 
biorresíduos 

Domésticos 

Alimentares Verdes 

Recolha Seletiva de Proximidade  

Via Pública (VP) 

Não 
domésticos  

Alimentares 

Recolha Seletiva Porta a Porta 

(PaP) 
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Tabela 5 – Caraterização da Indústria alimentar no município de Valpaços 

Tipologia de Indústria Alimentar Número  

Fabrico de Fumeiro 6 

Fabrico de Folar 15 

Lagares de Azeite 7 

Produtores de Azeite 11 

Produtores de Castanha 7 

Produtores de Amêndoas 4 

Produtores de Vinho 16 

Produção de compotas 2 

 68 

Fonte: Câmara Municipal de Valpaços, 2021 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Valpaços, 2021 

 

Apenas 30 % do total de cada tipologia de indústria apresenta elevado potencial de produção de 

biorresíduos. 

Tabela 6 - Indústrias alimentares no município de Valpaços utilizadas no estudo 

 Indústrias 
identificadas 

Indústrias a considerar no simulador 

Fabrico de Fumeiro 6 2 

Fabrico de Folar  15 5 

Lagares de Azeite  7 2 

Produtores de Azeite  11 3 

Produtores de Castanha  7 7 

Produtores de Amêndoas 4 4 

6 
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Produtores de Vinho  16 5 

Produção de compotas 2 2 

Total 68 30 

 

No âmbito da indústria alimentar, a Adega Cooperativa de Valpaços e a Cooperativa Agrícola 

assumem-se como promotores da economia local neste território, permitindo escala e 

competitividades nestes dois negócios. 

 

 

 

 

8. Números de produtores de resíduos não domésticos por tipologia de atividade 
económica 

 
Tabela 7 - Caraterização da Indústria alimentar no município de Valpaços 

 

Produtores não domésticos Número 

Setor HORECA 61 

Cafés/bares que confecionam refeições 61 

                  Cafés/bares que não confecionam refeições 81 

         Cantinas escolares que confecionam e servem refeições 5 

Unidades de prestação de cuidados de saúde 7 

Escolas 15 

Empreendimentos turísticos 25 

IPSS 19 

Serviços 39 

Comércio alimentar 31 

Indústria Alimentar 61 

Outros (Adegas e Cooperativas) 3 

Fonte: Município de Valpaços, outubro 2020 

 

No âmbito do comércio alimentar, esta atividade caracteriza-se, ao longo de todo o município, por 

estabelecimentos de pequena dimensão, nomeadamente: frutarias, minimercados, em contexto rural. 

Em meio urbano as atividades de de venda de alimentos frescos e/ou processados tem alguma 

representação económica. 
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Tabela 8 – Comércio alimentar identificado no município de Valpaços 

Nome estabelecimento Local 

Comércio Prod Alimentares Chip´s & Companhia Valpaços 

Comercio de Gomas Sonhos Mágicos Valpaços 

Comercio de Congelados Casa dos Frangos de 
Amarante, Lda 

Valpaços 

Mini-Mercado Roque Valpaços 

Frutaria Agripino  Valpaços 

Frutaria Castanheira Valpaços 

Sodipaços - Supermercados S.A. Intermarché Valpaços 

Pingo Doce  Valpaços 

Mini-Preço Valpaços 

Super Cabaz Valpaços 

Fonte: Município de Valpaços, outubro 2020 

 

 

Carrazedo de Montenegro apresenta também algum peso na economia do município, 

conforme se apresenta na tabela seguinte. 

Tabela 9 – Comércio alimentar identificado no município de Valpaços 

Nome estabelecimento Local 

Mini-Mercado Surpresa Deslumbrante Carrazedo de Montenegro  

Mini-Mercado Mais Perto Carrazedo de Montenegro  

Mini-Mercado Vera Carrazedo de Montenegro  

Mini-Mercado Montenegro Carrazedo de Montenegro  

Frutaria Zeca  Carrazedo de Montenegro  

Frutaria Franfrutas  Carrazedo de Montenegro  

Comércio Artesanato e Produtos Regionais - O Quintal  Carrazedo de Montenegro 

Fonte: Município de Valpaços, outubro 2020 

Tabela 10– Comércio alimentar identificado com maior potencial de produção de biorresíduos 

Nome estabelecimento Local 

Comércio Prod Alimentares Chip´s & Companhia Valpaços 

Frutaria Agripino  Valpaços 

Frutaria Castanheira Valpaços 

Sodipaços - Supermercados S.A. Intermarché Valpaços 

Pingo Doce  Valpaços 

Mini-Preço Valpaços 

Super Cabaz Valpaços 
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Ao nível dos espaços verdes foi feito um levantamento exaustivo dos mesmos, bem como uma análise in 

situ, com o objetivo de verificar o potencial de produção de verdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram classificados os jardins com uma área igual ou superior a 1000 m2 conforme se apresenta na tabela 

seguinte: 
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Tabela 11 – Espaços verdes existentes no município com área igual ou superior a 1000 m2 

NOME m
2
 Localidade 

Jardins do Mercado 1468 Carrazedo de Montenegro 

Largo do Toural 3270 Vilarandelo 

Jardim de Fornos do Pinhal 2298 Fornos do Pinhal 

Largo do Toural 1108 Santa Maria de Émeres 

Jardim do Prado 1260  Santa Maria de Émeres 

Parque de Merendas 1295  Possacos 

Jardim Municipal 1352  Valpaços 

Parque da Levandeira 3363  Valpaços 

Jardim da Feira 3300  Valpaços 

Casa do Vinho 1528 Valpaços 

Polidesportivo de Valpaços 2022 Valpaços 

Praceta de Timor 2575  Valpaços 

Segurança Social 3282  Valpaços 

Jardim do Tribunal 1295  Valpaços 

Fonte: Município de Valpaços, outubro 2020 

 

De acordo com os dados do município, estimou-se um custo anual de 2 821,43 € em adubos 

utilizados para fertilização dos espaços verdes em meio urbano. 

Segundo o município, devido às condições climatéricas, têm-se registado situações de seca, 

pelo que assistimos em meio urbano a uma substituição de relva natural por relva sintética. 

 

9. Biorresíduos recolhidos seletivamente e projetos de recolha seletiva de biorresíduos  

 

A recolha de biorresíduos através de VP e PaP foi equacionada no cenário I. 

 

Em contexto urbano (freguesia de Valpaços): 

 Nas zonas com maior concentração de atividades comerciais, HORECA e serviços – RS 

PaP; 

 Nas zonas residenciais com maior densidade populacional, ou seja maior número de 

habitantes por seção urbana, está em estudo um serviço de recolha de proximidade, VP; 

 

10. Biorresíduos desviados para compostagem comunitária e/ou doméstica e projetos 
existentes  

O município de Valpaços não possui nenhum sistema de compostagem doméstica e/ou comunitária. 

Com base nos resultados do simulador, o território apresenta um potencial elevado para a 

compostagem face à recolha seletiva. Desta forma a reciclagem orgânica foi considerada no Cenário 

II: 

 Compostagem doméstica; 
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 Compostagem Comunitária; 

 Compostagem Municipal. 

O municipío carateriza-se por apresentar uma significativa dispersão, as freguesias são na sua 

maioria rurais e com baixa densidade populacional.  

 

Observando-se a tendência de produção de resíduos, verifica-se ainda uma elevada sazonalidade, ou 

seja, os meses de verão revelam a afluência de imigrantes. O resto do ano traduz uma quebra na 

produção. 

 

11. Partilha de Infraestruturas entre 2 SGRU: 

Apesar do município estar inserido na RESINORTE, foi feita uma análise do posicionamento 

geográfico de infraestuturas de tratamento de biorresíduos provenientes de recolha seletiva e 

conclui-se que Valpaços encontra-se muito mais próximo da Unidade de Tratamento Biológico da 

Resíduos do Nordeste, EIM S.A., do que da Unidade de Riba D’Ave. 

De acordo com os princípios gerais de gestão de resíduos em particular dos princípios da 

autossuficiência e da proximidade, foi aferido junto do SGRU Resíduos do Nordeste, qual a 

capacidade instalada disponível para receber e valorizar potenciais biorresíduos recolhidos 

seletivamente no Município de Valpaços. 

A Resíduos do Nordeste informou que existe capacidade instalada para a receção de potenciais 

biorresíduos provenientes do município de Valpaços, estando no entanto sempre dependente de um 

planeamento de descargas com antecedência de forma a garantir uma gestão adequada das linhas 

de digestão anaeróbia e compostagem. 

Do ponto de vista administrativo neste caso, a partilha de infraestruturas entre Sistemas, deverá 

também ser cumprida a legislação aplicável. 

Desta forma, poderá ser equacionado um Cenário III desde que se afigure viável e se cumpra a 

legislação aplicável no que respeita a partilha de infraestruturas entre as duas partes interessadas. 

 

12. Capacidade instalada de tratamento de biorresíduos em alta atual e planeada  

Em 2019, deram entrada em unidades de TMB cerca de157.398 toneladas de resíduos. 

Na sequência do pedido de informações técnicas solicitado à RESINORTE, a capacidade instalada na 

TMB apresenta-se na tabela seguinte: 

Tabela 12 – Capacidade instalada na Unidade de tratamento planeada pela RESINORTE para a gestão de 

biorresíduos. 
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Nome da Infreaestrutura Capacidade 
Instalada (t/ano) 

Tipo de biorresíduos 
(alimentares/verdes) 

TMB de Riba de Ave 
(Vila Nova de Famalicão) 

31.146 t/ano Alimentares 

 

13. Capacidade instantânea na instalação que vai receber os biorresíduos recolhidos 
seletivamente e confirmação da localização da instalação 
 

Tabela 13 - Capacidade instatânea na Unidade de tratamento planeada pela RESINORTE para a gestão de 

biorresíduos. 

Localizaçao da Infreaestrutura Capacidade Instantânea (t/dia) 

Coordenadas GPS 
41ª 23' 5,16" N; 8 22' 32,85" W 

120 t/dia 

 
 

14. Capacidade disponível (ano, toneladas e metros cúbicos) do aterro da Resinorte 
(onde os resíduos de Valpaços são depositados) 

A capacidade disponível no final de 2020 era cerca de 2 anos, cerca de633 mil m3 e de 586 mil 

ton. 

No ano 2020 foi solicitado um pedido de atualização da capacidade do aterro sanitário de 

Bigorne, tendo obtido parecer favorável da CCDR. Prevê-se que seja brevemente realizada a 

vistoria para emissão da licença. Fonte: RESINORTE. 

Foi também construída a Célula 2 do aterro sanitário de Celorico de Basto e realizado o 

procedimento de licenciamento. À data, já foi realizada a vistoria para emissão do respetivo TUA e 

analisada a sua versão preliminar. Prevê-se que esteja iminente a sua emissão definitiva.  

Não obstante não terem sido ainda emitidas as novas licenças (Bigorne – Lamego e Celorico de 

Basto), acolhendo os pareceres da CCDR e considerando o avançado estado de cada processo, que se 

prevê venham a concluir brevemente, a capacidade disponível ronda os 3 anos. 

 

15. Breve enquadramento do processo atual e o que compreende a reconversão 
planeada para a receção e tratamento dos biorresíduos recolhidos seletivamente 
no universo Resinorte 

A unidade de Tratamento Mecânico Biológico de Riba D’Ave contempla uma linha dedicada para o 

tratamento de biorresíduos recolhidos seletivamente. 

Após a receção dos biorresíduos os mesmos serão encaminhados para os Bioreactores, onde 

sofrerão uma compostagem acelerada pelo período aproximado de 36 horas e posteriormente são 

encaminhados para um parque de maturação onde permanecerão durante 5 semanas para que o 

composto obtido tenha a estabilidade necessária para ser utilizado na agricultura. 
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16. Soluções de sistemas de recolha de biorresíduos: 

 Situação atual (2019 – 2021) 

 Cenários (2022-2030) 

Pressupostos Fonte 

Taxa de variação da população residente Simulador, valor para a região norte. 

Percentagem de resíduos alimentares e verdes em 
resíduos indiferenciados % 

Caraterização fisíca 2019, RESINORTE. 
% de biorresíduos existentes nos resíduos recolhidos indiferenciadamente 

População servida com recolha seletiva e reciclagem 
na origem dos biorresíduos (exercício relativo a 2011) 

Caraterização fisíca 2019, RESINORTE 

Alojamentos existentes, número médio de habitantes 
por alojamento 

INE 2011, principais dados alfanuméricos e geográficos (BGRI) 

Produtores não domésticos 
HORECA  
Outros Setores com expressividade económica no 
município 

Dados fornecidos pela Câmara Municipal de Valpaços 

População servida com recolha seletiva e reciclagem 
na origem dos biorresíduos (exercício relativo a 2011) 

Considerou-se até 2021, que não há habitantes servidos com recolha seletiva, tendo em conta que não existem sistemas de recolha seletiva no município 
para os biorresíduos alimentares nem verdes. 
A partir de 2022: 

 Cenário evolutivo para a RS na via pública destinada à população geral e aplicável em em meio urbano, tendo em conta dispersão que se 
observa neste território. 

 Não foi se considerou RS PaP para o setor doméstico tendo em conta a reduzida produção/hab/ano de biorresíduos. 

 Cenário evolutivo para a RS PaP para os produtores não domésticos. 

 Foi aferida a % que Valpaços representa em relação a todo o restante município (31%). Desta forma determinou-se que cerca de 25 % dos 
habitantes serão abrangidos por RS de biorresíduos. 

 A restante %, cerca de 55 % da população residente será afetadas à Reciclagem na origem Um cenário evolutivo para a reciclagem orgânica. 

Produção potencial 2019 – 2021: No setor doméstico, não se consideraram taxas de captura, tendo em conta que não existem sistemas de recolha seletiva no município para 
os biorresíduos alimentares nem verdes. 
 
HORECA: 
A produção potencial de biorresíduos alimentares foi estimada tendo em conta o tipo de estabelecimento e o número médio de refeições servidas 
diariamente. Diferenciou-se o número de estabelecimentos que confecionam e não confecionam refeições. Aferiu-se uma produção de 4 
t/(estabelecimento.ano). 
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Outros setores: 
Foi feita uma análise ao potencial de biorresíduos tendo em conta as atividades com maior expressão, analisadas individualmente as indústrias, a 
sazonalidade. Constatou-se que apenas 30 % do total apresenta maior expressão económica. 
No comércio alimentar consideraram-se apenas atividades com maior expressão em Valpaços e Carrrazedo de Montenegro. 
Aferiu-se uma produção de 21,5 t/(estabelecimento.ano) 
Nos biorresíduos verdes, foi efetuado conjuntamente com o Município, um levantamento de espaços verdes em função da sua área. Foram considerados 
as áreas verdes com um valor minímo de 1000 metros quadrados. 

Taxa captura Taxa da população servida com recolha seletiva e reciclagem na origem dos biorresíduos foi aferida com base no método 1 - determina o número de 
habitantes servidos com recolha seletiva ou reciclagem na origem dos resíduos alimentares e resíduos verdes, por sistema de recolha, para o período 
2021- 2030 tendo em consideração a população residente de 2011, por alojamento. 
 
Para isso houve necessidade de aferir o número de habitantes aferidos para cada modelo, seguindo a mesma % de afetação na população servida.  
25% - Recolha seletiva via pública 
55 – Reciclagem na origem 

17. Análise detalhada das soluções propostas - Análise comparativa e articulação da recolha seletiva de biorresíduos, compostagem comunitária e 
compostagem doméstica 

Cenário II 
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Cenário 
I 

Cenário 
II 



Estudo de Sistemas de Recolha de Biorresíduos I Município de Valpaços 

 

28 

 

 

O cenário I consiste na implementação de uma solução integrada com vista a abranger os produtores maior potencial de 

biorresíduos e com menor dispersão geográfica associada. A solução que se propõe neste cenário teve como base a realidade, ou seja, a ausência de 

qualquer investimento na gestão de biorresíduos no Município de Valpaços, o potencial real de RS de biorresíduos, o potencial de compostagem. 

Neste sentido foram aferidos os seguintes modelos: 

• Recolha seletiva de proximidade, ou seja, na via pública (VP) que tem como público-alvo, os produtores domésticos 

• Recolha seletiva PaP que tem como público-alvo os produtores não domésticos 

o HORECA 

o Outros setores de atividade com alguma representação 

• Reciclagem na Origem (RO), através de soluções descentralizada: 

Os modelos a propor para este município poderão integrar uma das seguintes soluções, ou combinar as 2 

• Compostagem Individual ou Doméstica; 

• Compostagem Comunitária ou coletiva; 

• Compostagem Municipal. 
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Recolha Tipo de Produtor Solução Verdes Alimentares Justificação 

R
e

co
lh

a 
Se

le
ti

va
 

Doméstico Via 
Pública 

 X Recolha de proximidade, na via pública nas zonas com maior densidade populacional (Junta de 
Freguesia de Valpaços) – cerca de 25 % da população residente no município. 

De acorso com a produção de biorresíduos (kg/hab/ano), a RS PaP não se revela viável. 

RS via pública alimentares com acesso condicionado (contentor + estrutura envolvente)  

Contentorização: 360 L: As quantidades tiveram em consideração os valores do simulador 
obtidos para a RS de biorresíduos alimentares a recolher na via pública + o indicador de 
acessibilidade à RS, de forma a garantir acessebilidade miníma. 

Frequência de recolha 3 X/semana 

Aferida a necessidade de sacos biodegadáveis para a deposição e “forragem de balde”. 
Pressuposto para aferir quantidades: n.º de depósitos/semana e frequência de recolha. 

Armazenamento temporário (máximo 3 dias) em contentor hermético de cerca de 20 m. 

Transporte para tratamento dos biorresíduos recolhidos seletivamente: 2 X/semana.  

Doméstico Via 
Pública 

X  Contentorização:Tendo em conta o potencial de produção de verdes, e a criação de sinergias 
com a RS de alimentares, a recolha pressupões contentores de 600 L junto aos contentores para 
biorresíduos alimentares. 

Frequência de recolha: de acordo com a sazonalidade e grau de enchimento. 
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Não doméstico 

HORECA e outros 
setores de 
atividade 

PaP X  Aplicável aos HORECA com maior expressão económica e localizados em Valpaços e Carrazedo 
de Montenegro. 

Incluiu-se Comércio Alimentar de Valpaços 

Equipamentos sociais inseridos no meio urbano – IPSS, hospitais 

Contentorização: 120 L 

Armazenamento temporário (máximo 3 dias) em contentor hermético de cerca de 20 m 3 com 
posterior transporte ao tratamento. 

R
e

ci
cl

ag
e

m
 O

ri
ge

m
 

Não Domésticos 

Outros setores 

RO X X Compostagem Municipal no âmbitos dos serviços municipais ou através da partilha de 
infraestruturas – cooperativas agrícolas. 

Doméstico RO X X Compostagem Comunitária: 

 IPSS mais dispersas no município  

 Zonas com população superior a 500 habitantes. 

A reciclagem orgânica poder afetar cerca de 55 % da população residente no município. 

Doméstico RO X X Compostagem doméstica  

 Freguesias com população entre <1000 e 500 habitantes  

 Freguesias com população inferior a 500 habitantes  
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O Cenário II concretiza-se exclusivamente pela implementação de um modelo de gestão de biorresíduos baseada na separação e reciclagem na 

origem e possivelmente de outras soluções locais ao abrigo do novo RGGR. A separação de biorresíduos será feita através de baldes dedicados para a sua 

deposição e armazenamento temorário. 

A compostagem passa pela instalação de equipamentos de compostagem doméstica e 

comunitária. Tendo em conta que neste município ainda não existe qualquer 

abordagem de educação -ação em relação à compostagem, propõe-se uma 

implementação faseada entre 2022 e 2030, sendo que o primeiro ano se asssume 

como o ano piloto. Depois de avaliar os resultados nas áreas abrangidas procederá-se 

à sua otimização e escalar das soluções. 

Propõe-se como área geográfica de atuação o meio urbano e rural.  

O dimensionamento deste cenário teve como base de partida os esultados do Estudo 

prévio sobre a implementação da recolha seletiva em Portugal Continental incindindo 

em especial sobre o fluxo dos biorresíduos, realizado em 2019, que determina que a 

recolha seletiva de biorresíduos no município de Valpaços é tecnicamente e 

economicamente inviável, pelo que não se equaciona qualquer tipo de recolha 

seletiva de biorresíduos, à exceção da recolha para compostagem municipal e/ou 

comunitária.  
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Para a produção de biorresíduos proveniente do canal doméstico foi utilizada a classificação em 3 níveis de freguesias, de forma a desagregação de modelos 

de reciclagem na origem, compostagem, municipal, comunitária e doméstica.  

Para as freguesias com 1000 ou mais habitantes (níve I), propõe-se uma simbiose entre sistemas de compostagem municipal e doméstica.  

No âmbito dos produtores não domésticos, os biorresíduos provenintes de das indústrias alimentares, cooperativas poderão ser abrangidos em sistemas de 

compostagem municipal, nomeadamente nas freguesias de nível I onde se 

manifesta maior atividade económica. 

Nome Total 
Habitantes 

Área 
(km

2
) 

Distância a 
Valpaços 

(km) 

≥ 1000 

Valpaços e Sanfins 4752   

Carrazedo de 
Montenegro e Curros 

1780 49,38 18 
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Para o nível II, ou seja, freguesias com menos de 1000 habitantes, até 500, propõe-se uma combinação entre sistemas de compostagem doméstica e 

comunitária. Nestas freguesias verfica-se a existância de IPSS com um número considerável de utentes, ou seja torna-se necessário garantir uma capacidade 

instalada superior a 360 L, deste modo os compostores comunitários poderão ser uma 

solução. 

 

 

 

 

 

 

 

Para o nível 

III, ou seja, 

freguesias 

abaixo de 

500 habitantes serão alvo de processos de reciclagem na origem, onde se priveligirá a sua 

implementação gradual até 2030. Como referido anteriormente, não existema atualmente 

Nome Total 
Habitantes 

Área 
(km2) 

Distância a 
Valpaços 

(km) 

<1000 – 500 habitantes 
Vilarandelo 984 20,36 6 

Lebução, Fiães e Nozelos 784 34,94 25 

Ervões 636 22 8 

Friões 619 27,69 14 

Santiago da Ribeira de Alhariz 603 18,09 13 

Argeriz 570 18,99 12 

Serapicos, 546 11,61  19 

S. João Baptista da Corveira 537 14,3 19 

    

Vales 257 22,26 19 

Canaveses 237 12,66 19 
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processos implementados em meio rural, pelo que, os primeiros compostores serão aplicados por amostragem e depois de avaliada a primeira fase, 

procederá-se ao escalar em massa, da compostagem doméstica. 

Serão aferidos resultados de acordo com as metologias de quantificação a emitir ainda pela APA, e garantidas as regras de separação para este tipo de 

processos. O acompanhamento através de um monitor (es) revela-se necessário, mas a monitorização de proximidade contínua deverá ser uma 

responsabillidade partilhada com p.e. os presidentes de junta de freguesia. 

 

< 500 habitantes 

Vassal 460 14,58  5 

Sonim e Barreiros 450 17,99  18 

Possacos 446 11,67  4 

Bouçoais  419 25,74 22 

Santa Valha 415 26,9 13 

Santa Maria de Émeres  406 16,68  13 

Padrela e Trazem 359 28,64  18 

Água Revés e Crasto 342 20,1 9 

Tinhela e Alvarelhos 333 28,02  20 

Fornos do Pinhal 320 11,14  9 

S. Pedro de Veiga do Lila  304 19,4 17 

Rio Torto 262 31,19 8 

Veiga do Lila 261 14,37 10 

Vales 257 22,26 19 

Canaveses 237 12,66 19 
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De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, na sua atual redação, que estabelece o novo Regime Geral de Gestão de 

Resíduos (nRGGR), no artigo 66.º refere-se a existência de regras de compostagem. Nesse sentido, foram emitidas as regras gerais para a compostagem 

doméstica de resíduos feita pelo cidadão de biorresíduos urbanos por si produzidos na sua habitação. 

O presente estudo, incluiu os LER “exemplo” de biorresíduos domésticos, emitidos pela APA, de acordo com os códigos LER publicados na Decisão 

2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014, relativa à Lista de Resíduos: 

 LER 20 02 01: Resíduos biodegradáveis (de jardins e parques), que abrange folhas verdes ou secas, ervas daninhas sem semente, flores e plantas não 

tratadas com produtos químicos, aparas de relva frescas ou secas, resíduos de ramos e arbustos resultantes de podas, caruma;  

 LER 20 01 99: Outras frações, sem outras especificações, onde se inclui borras e filtros de café e saquetas de chá;  

 LER 20 01 08: Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas, onde se inclui resíduos de vegetais crus, de descasque de fruta, e/ou legumes. 
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18. Potencial de recolha de biorresíduos, população abrangida e contributos para o cumprimento das metas do SGRU. 

 

O cáculo do potencial de biorresíduos, resultou da compilação dos pressupostos utilizados, os quais foram introduzidos no simulador. 

ID Indicadores Unidade 2023 2027 2030 

BD1 Acessibilidade ao serviço de recolha         

BT8 Taxa de alojamentos servido com recolha seletiva e reciclagem na 
origem dos biorresíduos 

        

BT81 Resíduos alimentares % 30% 62% 80% 

BT811 Via pública % 5% 17% 25% 

BT812 Porta-a-porta % 0% 0% 0% 

BT813 Reciclagem na origem % 25% 45% 55% 

BT82 Resíduos verdes % 13% 36% 89% 

BT821 Via pública % 5% 17% 10% 

BT822 Porta-a-porta % 0% 0% 0% 

BT823 Reciclagem na origem % 8% 19% 79% 

BT10 Taxa de produtores não domésticos servidos com recolha seletiva e 
reciclagem na origem dos biorresíduos 

        

BT101 Produtores não domésticos % 31% 69% 98% 
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ID Indicadores Unidade 2023 2027 2030 

          

BD2 Quantidade de biorresíduos     

BT42 Quantidade potencial de biorresíduos  t  2 398 2 389 2 377 

BT121 Quantidade de biorresíduos recolhidos seletivamente  t  263 509 870 

BT111 Taxa de captura de biorresíduos % 11% 21% 37% 

BD21 Contribuição dos biorresíduos recolhidos seletivamente para a taxa 
de preparação para reutilização e reciclagem 

% 6% 9% 16% 

 

 

O cáculo do potencial de biorresíduos, resultou da compilação dos pressupostos utilizados, os quais foram introduzidos no simulador. 

ID Indicadores Unidade 2023 2027 2030 

BD1 Acessibilidade ao serviço de recolha         

BT8 Taxa de alojamentos servido com recolha seletiva e reciclagem na origem dos biorresíduos         

BT81 Resíduos alimentares % 30% 62% 80% 

BT811 Via pública % 5% 17% 25% 

BT812 Porta-a-porta % 0% 0% 0% 

BT813 Reciclagem na origem % 25% 45% 55% 

BT82 Resíduos verdes % 13% 36% 89% 

BT821 Via pública % 5% 17% 10% 
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BT822 Porta-a-porta % 0% 0% 0% 

BT823 Reciclagem na origem % 8% 19% 79% 

BT10 Taxa de produtores não domésticos servidos com recolha seletiva e reciclagem na origem dos 
biorresíduos 

        

BT101 Produtores não domésticos % 31% 69% 98% 

 

ID Indicadores Unidade 2023 2027 2030 

BD2 Quantidade de biorresíduos         

BT42 Quantidade potencial de biorresíduos  t  2 399 2 387 2 371 

BT121 Quantidade de biorresíduos recolhidos seletivamente  t  252 600 853 

BT111 Taxa de captura de biorresíduos % 10% 25% 36% 

BD21 Contribuição dos biorresíduos recolhidos seletivamente 
para a taxa de preparação para reutilização e reciclagem 

% 6% 11% 15% 
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19. Evolução dos quantitativos de biorresíduos a recolher seletivamente e a desviar para compostagem comunitária e/ou doméstica. 
 

De acordo com a análise dos inputs técnicos e financeiros,  a Compostagem neste território será um modelo determinante dos desvios de biorresíduos de 

aterro. 

 

Quantidade biorresíduos recolhidos 
seletivamente 

Unidades 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Biorresíduos t 97 146 180 214 248 281 314 346 345 

Resíduos alimentares t 78 108 124 139 153 168 183 197 196 

Resíduos alimentares domésticos t 46 76 91 106 121 136 150 165 164 

Via pública t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porta-a-porta t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reciclagem na origem t 46 76 91 106 121 136 150 165 164 

Resíduos alimentares não 
domésticos 

t 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Via pública t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porta-a-porta t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reciclagem na origem t 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Resíduos verdes t 19 38 57 75 94 113 131 149 148 

Resíduos verdes domésticos t 19 38 57 75 94 113 131 149 148 

Via pública t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porta-a-porta t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Estudo de Sistemas de Recolha de Biorresíduos I Município de Valpaços 

 

40 

 

 

Reciclagem na origem t 19 38 57 75 94 113 131 149 148 

Resíduos verdes não 
domésticos 

t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resíduos verdes não 
domésticos 

t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Quantidade biorresíduos recolhidos seletivamente e 
reciclados na origem 

Unidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Resíduos alimentares t 137,97 208,23 267,37 329,65 395,87 465,38 538,97 614,41 681,24 

Resíduos alimentares domésticos (VP + PaP) t 49,36 85,71 107,13 127,87 148,72 169,06 189,65 208,27 214,48 

Reciclagem na origem t 45,72 76,20 91,35 106,37 121,24 135,94 150,49 164,90 164,25 

Resíduos alimentares não domésticos  (VP + PaP) t 88,61 122,52 160,25 201,79 247,15 296,33 349,32 406,14 466,77 

Reciclagem na origem t 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 

 

 Unidade          

Quantidade biorresíduos recolhidos 
seletivamente e reciclados na origem 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Resíduos verdes t 21,79 43,29 65,37 87,99 111,08 134,62 158,59 169,09 171,75 

Resíduos verdes domésticos t 21,79 43,29 65,37 87,99 111,08 134,62 158,59 169,09 171,75 

Resíduos verdes domésticos (VP + PaP)  2,87 5,43 8,65 12,50 16,97 22,06 27,75 20,14 23,39 

Reciclagem na origem t 18,93 37,86 56,73 75,49 94,11 112,56 130,83 148,95 148,36 
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 Produtores Domésticos e não domésticos: Para os biorresíduos alimentares destinados à reciclagem no origem, assumiu-se entre 2022 e 2030, uma 

taxa de captura de 50 % 

 Para os resíduos verdes domésticos assumiu-se um taxa de captura fixa de 50 %. Estes valores justificam-se pelo facto de ser um Sistema 

predominante rural com destinos já existentes para esta subcategoria. 

Quantidade biorresíduos recolhidos seletivamente  Unidade 2019 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Resíduos alimentares domésticos t                   

Reciclagem na origem t   76 91 106 121 136 150 165 164 

Resíduos alimentares não domésticos t                   

Reciclagem na origem t   43 43 43 43 43 43 43 43 

Resíduos verdes t   43 65 88 111 135 159 169 172 

Reciclagem na origem t   38 57 75 94 113 131 149 148 
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20. Procura potencial de composto na área geográfica de Valpaços 

 

No município de Valpaços verifica-se uma elevada procura de fertilizantes orgânicos, dos quais 

faz parte integrante do composto produzido a partir de biorresíduos urbanos. 

 

A Cooperativa Agrícola vende fertilizantes que têm como público-alvo os agricultores do 

município para aplicação nas culturas.  

 

De acordo com os dados fornecidos do município estima-se um consumo anual de 200 ton.  

Existe procura de produtos biológicos resultado também da promoção que a própria Câmara 

promove (por exemplo através da Casa do Vinho): 

 Vinha; 

 Produção olivicola; 

 Produção de fruta, legumes e hortícolas. 

 

Por outro lado, os serviços municipais são também um potencial cliente de composto 

nomeadamente: 

 Parques, jardins, hortas e futuras hortas comunitárias nas freguesias do nível II. 

 

21. Impacto expectável na mudança dos comportamentos sociais para cada zona. 
Investimentos a realizar e fontes de financiamento. 
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Para conseguir impactar os consumidores que se assumem como produtores de biorresíduos, 

é fundamental desenhar um plano estratégico de comunicação e sensibilização com o objetivo 

de educar, motivar e garantir a adesão à continuidade do público-alvo. O referido plano será 

intregrado do Plano Municipal de Gestão de Biorresíduos do Município de Valpaços. 

 

O plano de comunicação terá como propósito  a realização de uma campanha de comunicação 

e sensibilização e divide-se em 3 fases: 

Fase 1 – Preparação e planeamento da intervenção; 

Fase 2 – Implementação das ações no terreno; 

Fase 3 – Acompanhamento, monitorização e reforço das ações de sensibilização. 

 

O plano de ação para a implementação de um modelo de gestão de biorresíduos, terá um 

horizonte temporal entre 2022-2030 de forma a garantir a continuidade e manutenção de 

comportamentos, de soluções técnicas, tecnológicas aplicáveis à reciclagem na origem e/ou 

recolha seletiva. 

 

A participação contínua da população é fundamental para o atingir dos objetivos do projeto, 

torna-se assim relevante a sensibilização e informação dos cidadãos da área de abrangência, 

para esta temática, nomeadamente para os impactes dos biorresíduos no Ambiente e a 

importância da segregação na fonte podendo ser tratados como um fluxo dedicado. 

Pretende-se assim impactar a população de residentes adultos com consciência ambiental, 

procurando intervir com maior incidência naqueles que se prevê serem mais resistentes à 

adesão à separação de resíduos alimentares. 

Os objetivos deste Plano apoiam-se em 3 vetores principais: consciencializar, informar e 

alterar comportamentos. 

Pretende-se principalmente transmitir o porquê da separação seletiva dos resíduos 

alimentares, em particular, e dos restantes em geral, que a população entenda os benefícios 

diretos e indiretos desta prática, que se trata de um processo simples sem custos, de um dever 

de cidadania e uma proteção do ambiente. 

A campanha compreenderá ações especificas para cada público alvo em particular e para a 

generalidade da população. Deste modo pretende-se abranger toda a população 

particularizando as zonas de atuação específicas. 
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As fontes de financiamento para a componente de comunicação e sensibilização, sistemas de 

recolha de biorresíduos poderão ser diretas, através de candidaturas do município ao fundos 

nacionais, nomeadamente, o Fundo Ambiental, PO SEUR. Mas também poderão ser 

implementados projetos co-financiados indiretamente, através da CIMAT, da RESINORTE. 

 

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

do cidadão para o sistema  

O plano de comunicação proposto será dividido nas seguintes tipologias de ação: 

 

 

O plano de comunicação e sensibilização compreenderá diversas estrátegias que incentivem à 

participação. Para esse efeito serão desenhados modelos de compensação de 

comportamentos positivos, e numa segunda fase, os comportamentos negativos serão 

penalizados 

 

Campanhas de 
sensibilização 

€ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Campanhas de 
sensibilização 

18 787,35 15 322,22  10 945,78  11 883,59  12 821,40  13 759,21  14 697,02  15 634,83  10 320,58  

 

Sendo o maior potencial dedicado à compostagem doméstica e comunitária, verifica-se pois 

uma necessidade contínua de educar, sensibilizar e motivar à continuidade. Será também 

necessário quantificar/medir os resultados dos processos de forma aferir uma meta de 

reciclagem na origem para o Município, e apurar o seu impacto nos indicadores do PERSU 

2030. Na Recolha seletiva de biorresíduos ainda que se afigure com reduzida viabilidade tendo 

em conta os pressupostos económicos e ambientais, a ser implementada uma rede de recolha 

de proximidade afigura-se essencial uma campanha, sendo que o município nunca foi alvo de 

uma campanha que eduque e sensibilize para a temática dos biorresíduos e para todos os 

Campanha de Comunicação 

Evento de 
Lançamento 

Ativação 

  da Campanha 
Ações de Rua Ações Porta-a-Porta 

Campanha Digital 
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pressupostos inerentes a uma correta separação e ao cumprimento das especificações 

técnicas. Serão necessárias ao longo dos modelos de recolha e reciclagem de biorresíduos pelo 

menos 2 vagas de comunicação e estas serão implementadas em ciclos até 2030. 

.
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22. Avaliação da viabilidade económica e financeira 

 

7.1 Gastos decorrentes da atividade de recolha seletiva e compostagem - Análise CAPEX e OPEX 

Despesas de Investimento, CAPEX 

Fluxo de investimento    2022  2023  2024  2025  2026 2027   2028  2029  2030 

Total do investimento € #REF! 106 798,89  115 350,80  127 972,71  9 768,00  138 276,63  150 975,54  70 465,00  #VALOR! 

Fundo de maneio € 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  

Total do investimento em ativos não 
correntes 

€ #REF! 106 798,89  115 350,80  127 972,71  9 768,00  138 276,63  150 975,54  70 465,00  #VALOR! 

Ativos não correntes                     

Tangíveis                     

Contentores € #REF! 106 798,89  115 350,80  127 972,71  9 768,00  138 276,63  150 975,54  70 465,00  #VALOR! 

Viaturas € 243 752,00  0,00  0,00  0,00  0,00 € 0,00  0,00  0,00  0,00  

Outros equipamentos € 0,00 € 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Intangíveis                     

 Software € 15 950,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

 

 

 

 

 

 



Estudo de Sistemas de Recolha de Biorresíduos I Município de Valpaços 

 

47 

 

 

 

 

Fluxo de exploração Unidades 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Rendimentos                     

Total dos benefícios € 10 454,36  22 410,26  40 173,10  67 101,84  95 162,74  129 765,69  172 075,97  214 072,82  252 120,36  

Total dos rendimentos € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rendimentos tarifários líquidos € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Gastos com tarifa em alta € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outros rendimentos operacionais € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Custos evitados € 10 454,36  22 410,26  40 173,10  67 101,84  95 162,74  129 765,69 172 075,97  214 072,82  252 120,36 € 

 

 

Despesas de Exploração OPEX 

Gastos    2021  2022 2023   2024  2025  2026 2027   2028  2029  2030 

Saldo de exploração €   
 

-32 009,74 -12 566,90 -10 638,16 42 377,74 70 383,69 93 365,97 142 777,82 -4 437 009,67 

Total dos gastos € 0,00 € 281 629,32 € 208 066,82 €  206 386,82 € 231 386,82 €  206 431,82 €  213 028,82 € 232 356,82 € 224 941,82 € 206 476,82 € 

Campanhas de sensibilização € 0,00 € 75 000,00 € 0 0 25 000,00 € 0 0,00 € 25 000,00 € 0,00 € 0 

Combustíveis € 0,00 € 153 646,82 € 153 646,82 € 153 646,82 € 153 646,82 € 153 646,82 € 153 646,82 € 153 646,82 € 153 646,82 € 153 646,82 € 

Seguros, IUC e inspeção € 0,00 € 242,50 € 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 0 45 6 642,00 970 18 555,00 90 

Manutenção de outros 
equipamentos 

€ 0,00 € 0,00 € 1 680,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Manutenção de software € 0,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 

Contratação em outsourcing do 
serviço de recolha 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outros custos (variáveis e fixos) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Pessoal € 0,00 € 52 500,00 € 52 500,00 € 52 500,00 € 52 500,00 € 52 500,00 € 52 500,00 € 52 500,00 € 52 500,00 € 52 500,00 € 
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Despesas de Investimento, CAPEX 

Indicadores Unidades 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Fluxo de investimento                     

Total do investimento € #REF! 103 124,89 € 111 515,80 € 122 313,71 € 2 407,00 € 130 712,63 € 141 510,54 € 59 499,00 € 139 095,00 € 

Fundo de maneio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total do investimento em 
ativos não correntes 

€ #REF! 103 124,89 € 111 515,80 € 122 313,71 € 2 407,00 € 130 712,63 € 141 510,54 € 59 499,00 € 139 095,00 € 

Ativos não correntes                     

Tangíveis                     

Contentores € #REF! 103 124,89 € 111 515,80 € 122 313,71 € 2 407,00 € 130 712,63 € 141 510,54 € 59 499,00 € 139 095,00 € 

Viaturas € #REF! 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outros 
equipamentos 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Intangíveis                     

 Software € 7 975,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

Fluxo de exploração    2022  2023  2024  2025  2025  2026 2027   2028  2029  2030 

Rendimentos                       

Total dos benefícios € 0,00 € 9 758,30 € 22 495,48 € 39 247,29  64 277,09  90 086,74  121 
831,18  

160 544,48  197 985,93  220 146,20  

Total dos 
rendimentos 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rendimentos 
tarifários líquidos 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Gastos com € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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tarifa em alta 

Outros 
rendimentos operacionais 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Custos evitados € 0,00 € 9 758,30 € 22 495,48 € 39 247,29  64 277,09  90 086,74 € 121 
831,18  

160 544,48  197 985,93  220 146,20 € 

 

Despesas de exploração, OPEX 

Gastos    2021  2022  2023 2024   2025  2026  2027  2028  2029 2030  

Saldo de exploração € #REF! #REF! 11 755,48  28 507,29 € 28 537,09 € 79 346,74 € 111 091,18  124 804,48 € 168 888,46  209 406,20 € 

Total dos gastos € #REF! #REF! 10 740,00  10 740,00 € 35 740,00 € 10 740,00 € 10 740,00 € 35 740,00 € 29 097,47 € 10 740,00 € 

Campanhas de 
sensibilização 

€ 0,00 € 75 000,00 € 0,00 € 0,00 € 25 000,00 € 0,00 € 0,00 € 25 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Seguros, IUC e 
inspeção 

€ 0,00 € 80,00 € 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 € 18 357,47 € 0,00 € 

Manutenção de 
outros equipamentos 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Manutenção de 
software 

€ 0,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 

Pessoal € 0,00 € 10 500,00 € 10 500,00 € 10 500,00 € 10 500,00 € 10 500,00 € 10 500,00 € 10 500,00 € 10 500,00 € 10 500,00 € 
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23. Governança  

23.1 Entidades envolvidas. 

23.2 Responsabilidades e respetivas relações entre entidades. 

O modelo de governança para implementação da solução proposta integra quatro entidades 

distintas cujas responsabilidades consistem em: 

Câmara Municipal de Valpaços - Entidade Gestora em baixa: 

 Responsável pela recolha seletiva de biorresíduos e encaminhamento até à UTMB da 

RESINORTE (numa eventual decisão de implementar uma recolha dedicada de 

biorresíduos); 

 Operacionalização e manutenção de um plano de reciclagem de biorresíduos na 

origem, ou seja, capacitação, sensibilização e acompanhamento contínuos dos 

sistemas de compostagem doméstica, comunitária e municipal. 

 

RESINORTE – Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos em alta: 

 Assume a responsabilidade pela admissão, tratamento dos biorresíduos alimentares 

provenientes do município de Valpaços, se considerada uma eventual recolha seletiva 

de biorresíduos, cenário I. 

 Esta entidade seria ainda uma parte interessada na medição de resultados na entidade 

em baixa, ou seja, na reciclagem orgânica, tendo em conta que o indicador Preparação 

para a Reutilização e Reciclagem quantificação a reciclagem na origem (por 

compostagem doméstica, comunitária outras formas). Desta forma seria o SGRU o 

orientador da implementação de um plano de gestão de biorresíduos reciclados. 

 Responsaável pela elaboração de caraterizações fisícas dos biorresíduos produzidos no 

município de Valpaços. 

Resíduos do Nordeste, EIM, S.A. – Sistema de Gestão de Resíduos em alta, responsável pelo 

tratamento de resíduos, através de um sistema de valorização orgânica por digestão anaeróbia (via 

seca) e compostagem: 

 De acordo com os princípios gerais de gestão de resíduos em particular dos princípios da 

autossuficiência e da proximidade, foi aferido junto do SGRU Resíduos do Nordeste, qual a 

capacidade instalada disponível para receber e valorizar potenciais biorresíduos recolhidos 
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seletivamente no Município de Valpaços. Tendo a mesma manisfestado capacidade técnica 

para tratar eventuais biorresíduos resultantes de uma recolha seletiva de biorresíduos, desde 

que se garantam as condições normais da operação e se cumprem níveis de qualidade 

minímos. 

 

A Cooperativa Agrícola de Valpaços tem ao dispor dos seus associados um conjunto de atividades e 

serviços que lhes permite uma maior facilidade e comodidade na realização das suas tarefas diárias e 

sempre com o objectivo de manter salvaguardados os seus interesses. No âmbito das atividades e 

serviços, destacam-se os serviços técnicos que poderão ter um papel na implementação de sistemas 

de compostagem municipal e comunitária. Poderá ainda ter a função de promover o composto nas 

culturas bioógicas e organizar esse mercado. 

 

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmeg (CIMAT) tem como missão a promoção, planeamento 

e implementação de estratégias de desenvolvimento económico, social e ambiental neste território. 

Neste sentido, esta entidade, exercerá um papel fundamental na captura de investimentos para 

aproveitar da melhor forma possível, em prol do desenvolvimento e manutenção a longo prazo de 

sistemas de gestão de biorresíduos. 

 

24. Medidas de articulação para a realização do estudo 

 

24.1 Iniciativas de envolvimento e articulação com o sistema de gestão de resíduos 

responsável pelo tratamento e respetivas evidências. 

Ao longo de todo o processo de planeamento e elaboração do estudo foi necessário aferir um 

conjunto de informação e sobretudo dados que permitessem criar uma base de trabalho. Nesse 

sentido, o muncípio a pedido da Biorumo efetuou várias reuniões não presenciais, troca de e-mails, 

contactos telefónicos de forma a conseguir perceber o modelo de gestão previsto para os 

biorresíduos na RESINORTE. 

 

24.2 Iniciativas de envolvimento e articulação com as entidades gestoras dos 

municípios contíguos e respetivas evidências. 

O município de Valpaços, envolveu o Sistema de Gestão da Resíduos do Nordeste, tendo em conta a 

contiguidade com o município de Mirandela. Foi articulada a possibilidade da mesma receber os 
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biorresíduos recolhidos seletivamente, conforme se apresenta no cenário I. As evidências 

encontram-se em anexo (e-mail). 

 
24.3 Iniciativas de envolvimento da sociedade civil e respetivas evidências. 

A elaboração do estudo compreendeu várias fases de trabalho. Depois de obter todos os dados 

possíveis no âmbito da produção de biorresíduos verdes e alimentares, foi efetuado o seu 

tratamento e de seguida foi planeada uma vista de campo ao município. 

Fora efetuadas visitas às freguesias com maior densidade populacional, e às restantes foram alvo de 

vistas de campo por amostragem.  

Foi feita uma avaliação in situ, da dimensão real dos dados enviados pelo município, relativamente 

ao comércio alimentar, indústrias alimentares, espaços verdes com área superior a 1000 m2. 

Foi ainda feita uma análise aos serviços, nomeadamente, IPSS, escolas, e ainda avaliada a localização 

e espaço envolvente das juntas de freguesia. 

Geográficamente, foi avaliada a dispersão geográfica entre freguesias. 

Todo este trabalho foi feito através de fichas de campos com registo fotográfico, conforme se 

apresenta em anexo. 

 

25. Consulta pública: 

O estudo foi colocado em consulta pública em 12.07.2021 no site do município. 
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25.1 Cronograma de trabalhos. 
 

Cronograma de ações de trabalho e atividades a desenvolver Início Término Duração 
(dias) 

Avaliação dos resultados do estudo 16/07/2021 15/10/2021 91 

Fornecimento de Campanha de Comunicação e Sensibilização 01/01/2022 31/12/2029 2921 

Fornecimento de equipamentos de recolha seletiva de biorresíduos e 
outros recursos 

02/01/2023 01/12/2029 2525 

Fornecimento de viaturas de recolha 03/01/2023 01/09/2023 241 

Contribuição dos biorresíduos recolhidos seletivamente para a taxa de 
preparação para reutilização e reciclagem  - 2023 

01/09/2021 31/12/2023 851 

Contribuição dos biorresíduos recolhidos seletivamente para a taxa de 
preparação para reutilização e reciclagem  - 2027 

01/01/2024 31/12/2027 1460 

Contribuição dos biorresíduos recolhidos seletivamente para a taxa de 
preparação para reutilização e reciclagem  - 2030 

31/12/2027 31/12/2030 1096 

Manutenção e monitorização de resultados 03/01/2023 31/12/2030 2919 
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26. Conclusões  
 

A elaboração do presente estudo revelou-se um desafio para as entidades envolvidas, na 

medida em que o Município nunca tinha sido alvo de uma análise desta índole técnica, 

económica e ambiental no âmbito do fluxo biorresíduos 

 

A implementação de qualquer um dos cenários compreende uma fase de piloto para avaliação 

de resultados e posteriormente se propõe o escalar das soluções identificadas como 

sustentáveis para a gestão de biorresíduos neste território. 

 

O estudo de modelos de gestão de biorresíduos pressupôs 2 cenários através da utilização do 

simulador. Foram introduzidos os dados de forma a alimentar os cenários de base e puder 

estimar o potencial de biorresíduos em função da subcategoria e do público-alvo considerado 

como potencial produtor. 

 

O simulador revelou-se uma ferramenta essencial, no entanto destaca-se a necessidade de 

diferenciar o território na medida em que se considerar o total de produtores com potencial 

de produção de biorresíduos, os resultados podem perder robustez, uma vez que foi 

necessário considerar a dispersão do território em causa, bem como o estado de arte da não 

implementação de qualquer tipo de solução de reciclagem ou recolha de biorresíduos à data 

de julho, 21. 

O presente estudo considerou uma viatura elétrica seja para  a recolha selletiva de 

biorresíduos PaP ou de proximidade, mas também para a reciclagem orgânica através de uma 

compostagem municipal, onde se poderá implementar uma recollha dedicada pela junta de 

freguesia, município ou equivalente. No entanto o simulador não considerou essa 

possibilidade. 

 

No presente estudo a entidade em alta não aferiu a tarifa para os biorresíduos, bem como as 

metas para cada município. No entanto o simulador no apoio à decisão permite aferir o 

contributo do município para o indicador Preparação para a Reutilização e Reciclagem. 

 

O município de Valpaços poderá contribuir até cerca de 16 % para a taxa de preparação para 

reutilização e reciclagem. Refira-se que as metas pela RESINORTE para cada município ainda 

não foram aferidas. 
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Tendo em conta os resultados os inputs económico - financeiros, técnicos, pode-se concluir 

que a gestão de biorresíduos neste território com mais viabilidade poderá ser a reciclagem na 

origem.  

Foi no entanto considerado o cenário de recolha + reciclagem orgânica, tendo como base o 

potencial de produção assente na população residente enquanto produtor doméstico e ainda 

os produtores não domésticos. A recolha assentaria em condições muito orientadas para os 

produtores de biorresíduos com maior potencial mas também com menor dispersão territorial 

associada.  

Para o cenário RS + RO,  concluiu-se que o transporte e tratamento encontra-se mais próximo 

do Sistema Resíduos do Nordeste quando comparado com o destino planeado pela 

RESINORTE. 

O estudo será uma ferramenta de apoio a todas as partes interessadas, desde qua se articule 

de forma efetiva o planeamento em baixa e alta. Desta forma propõe-se o que o Plano de ação 

para a gestão de biorresíduos seja feito em estreita parceria com a RESINORTE. 

 

Importa concluir que este documento é um ponto de partida para a tomada de decisões neste 

município aplicávies à gestão dos biorresíduos. No entanto, não se poderá assumir como um 

documento “fechado”, na medida em que os inputs económicos financeiros não foram 

totalmente aferidos, como é o caso da tarifa em alta para os biorresíduos e também porque os 

pressupostos técnicos devem ser sempre alvo de uma análise orientada para as 

especificidades do território. 

 

Por último, e independentemente dos cenários apresentados, importa ainda referir que a 

monitorização contínua das soluções a implementar, a participação ativa dos potenciais 

produtores de biorresíduos, dos gestores e dos operacionais são a chave para o sucesso do 

Plano de Gestão de Biorresíduos do município de Valpaços. 
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27. Anexos  
 

Anexo I - Simulador Cenário I 

Anexo II - Simulador Cenário II 

Anexo III - Iniciativas de envolvimento e articulação com o sistema de gestão de resíduos 

responsável pelo tratamento e respetivas evidências. 

Anexo IV - Iniciativas de envolvimento e articulação com as entidades gestoras dos municípios 

contíguos e respetivas evidências. 

Anexo V - Iniciativas de envolvimento da sociedade civil e respetivas evidências. 

 

 

 


