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Metas por SGRU 

- Criação do GAG – Grupo de Apoio à Gestão 
do PERSU 2020 (Despacho n.º 12571/2014, 

de 9 de outubro, da SEA)

“Garantir que os objetivos do PERSU 2020 são, em 
cada sistema ou município, consagrados nos 
seus Planos de Ação, condicionando à sua 
existência o acesso a apoios comunitários, no 
setor dos resíduos”

Entidades envolvidasEntidades envolvidas: CCDR, ERSAR, SGRU, CM 
(PERSU2020, Medida 3.1)

PrazoPrazo: Planos  de  Ação  dos  SGRU e CM (que  
efetuem  recolha  seletiva) elaborados  
segundo  os  critérios  definidos pelo GAG no 
espaço de 90 dias a contar da data de 
aprovação do PERSU 2020 (17 de setembro de 
2014)

-- Metas Intercalares definidas pelo 
Despacho nº3350/2015, de 1 de 
abril



Deposição de 
resíduos 
biodegradáveis 
em aterro

Metas intercalares por SGRU 

Preparação para reutilização e reciclagem

Retomas de recolha seletiva



PAPERSU – Estrutura proposta para SGRU

1. Introdu1. Introdu çção e enquadramento histão e enquadramento hist óóricorico

2. O Sistema 2. O Sistema 
i. Caracterização geral
ii. Caraterização do modelo técnico atual

3. Objetivos e metas nacionais3. Objetivos e metas nacionais
i. Prevenção de resíduos
ii.Preparação para reutilização e reciclagem
iii. Reciclagem de resíduos de embalagem
iv. Redução da deposição de RUB em aterro

4. Medidas e calendariza4. Medidas e calendariza ççãoão
i. Prevenção da produção e perigosidade

ii. Aumento da preparação para reutilização, recicl agem e da qualidade de recicláveis
iii. Redução da deposição de RU em aterro
iv. Escoamento e valorização económica dos materiai s resultantes do tratamento de RU
v. Incremento da eficácia e capacidade operacional do sistema/ município
vi. Investigação e desenvolvimento

5. Conclusões5. Conclusões

6. Cronograma geral de a6. Cronograma geral de a ççõesões

7. Tabelas de dados7. Tabelas de dados



PAPERSU – Estrutura proposta para CM

1. Introdu1. Introdu çção e enquadramento histão e enquadramento hist óóricorico

2. O Munic2. O Munic íípiopio
-- CaraterizaCarateriza çção do modelo tão do modelo t éécnico atualcnico atual

3. Estrat3. Estrat éégia de apoio ao cumprimento das metas estabelecidas  no PERSU2020gia de apoio ao cumprimento das metas estabelecidas  no PERSU2020
i. Preveni. Preven çção de resão de res ííduosduos
ii. Preparaii. Prepara çção para reutilizaão para reutiliza çção e reciclagemão e reciclagem
iii. Reciclagem de resiii. Reciclagem de res ííduos de embalagemduos de embalagem
iv. Reduiv. Redu çção da deposião da deposi çção de RUB em aterroão de RUB em aterro

4. Conclusões4. Conclusões
Principais desafios, dificuldades associadas e como  o município se posiciona para as 

ultrapassar

5. Cronograma geral de a5. Cronograma geral de a ççõesões



PAPERSU apresentados

•• SGRU SGRU -- 55

VALNOR, GESAMB, AMCAL, AMBILITAL, 
RESIALENTEJO

•• CM CM -- 1515

8 – RESIALENTEJO

4 – AMCAL (obrigatório)

2 – GESAMB

1 – VALNOR

(estes últimos vêm acompanhados de 
Declaração de Compatibilidade do 
respetivo SGRU)



Todos, com uma excepTodos, com uma excepçção, seguiram a estrutura proposta    ão, seguiram a estrutura proposta    

Conteúdo dos PAPERSU 

Todos se propõem atingir as metas intercalaresTodos se propõem atingir as metas intercalares

ESTRUTURAESTRUTURA

METASMETAS

-- PromoPromoçção da prevenão da prevençção / compostagem caseiraão / compostagem caseira

-- AmpliaAmpliaçção/optimizaão/optimizaçção das UTMB ou das unidades de produão das UTMB ou das unidades de produçção de CDRão de CDR

-- OptimizaOptimizaçção/requalificaão/requalificaçção da rede de recolha seletiva (recolha portaão da rede de recolha seletiva (recolha porta--aa--porta)porta)

-- PromoPromoçção da utilizaão da utilizaçção do composto e do escoamento do CDRão do composto e do escoamento do CDR

-- ValorizaValorizaçção energão energéética do biogtica do biogááss

-- VerticalizaVerticalizaçção da gestão de RUão da gestão de RU

-- SensibilizaSensibilizaçção e comunicaão e comunicaççãoão

PRINCIPAIS ACÇÕES E MEDIDASPRINCIPAIS ACÇÕES E MEDIDAS



Conteúdo dos PAPERSU 

Fontes de Financiamento: POSEUR e ALENTEJO 2020Fontes de Financiamento: POSEUR e ALENTEJO 2020

DADOS ORÇAMENTAISDADOS ORÇAMENTAIS

Dos SGRU:Dos SGRU:

--de de €€ 2.312.000 a 2.312.000 a €€ 16.163.500 16.163.500 �� TOTAL : TOTAL : €€ 33.662.000 33.662.000 

Das CM:Das CM:

--de de €€ 101.000 a 101.000 a €€ 1.343.000 1.343.000 �� TOTAL ?TOTAL ?



Acompanhamento

��Da responsabilidade do GAGDa responsabilidade do GAG

��Primeira actividade de monitorizaPrimeira actividade de monitorizaçção serão seráá em 2017 em 2017 (com dados de 2016)

� O desvio relativamente O desvio relativamente ààs metas intercalares poders metas intercalares poderáá resultar em agravamento da TGR resultar em agravamento da TGR (em 

2016, 2018 e 2020, conforme prevê a Lei da Fiscalidade Verde)

� Poderão ser revistas as metas graduais evolutivas por SGRUPoderão ser revistas as metas graduais evolutivas por SGRU

��Poderão ser revistas as metodologias de cPoderão ser revistas as metodologias de cáálculo das metaslculo das metas

��Objectivo Objectivo úúltimo: cumprir as metas do PERSU 2020ltimo: cumprir as metas do PERSU 2020



Obrigada!Obrigada!
mariajose.santana@ccdr-a.gov.pt


