Designação do projeto | Recolha Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure
Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000207
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | CENTRO (NUTS II) – Região de Coimbra (NUTS III)
Entidade beneficiária | Município de Soure
Data de aprovação | 23-12-2019
Data de início | 01-06-2020
Data de conclusão | 31-12-2021

Custo total elegível | €308.069,90
Apoio financeiro da União Europeia | FC - €261.859,42
Apoio financeiro público nacional/regional | N.A.
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O Projeto de recolha seletiva Porta-a-Porta visa a implementação de recolha multimaterial de resíduos na
Vila de Soure, e destina-se aos utilizadores domésticos (famílias) e pequenos produtores não-domésticos. O
sistema de Gestão de resíduos nesta área será baseado no Sistema PAYT, que pretende imprimir uma relação
direta entre produção e pagamento de resíduos. Para a sua implantação desenvolvera-se as seguintes ações:
- Aquisição de 2160 contentores domésticos para deposição seletiva de papel, cartão, vidro e embalagens
metálicas e plásticas, equipados com um sistema que lhes permitam ser identificados associados a um
utilizador.
- Aquisição de sistema de identificação e localização (hardware) e pesagem.
- Aquisição de software de controlo do sistema.
- Aquisição de 2 viaturas para recolha seletiva de resíduos porta-a-porta: uma viatura elétrica e uma viatura
ligeira equipadas com caixa de carga compartimentada e elevador para a recolha de resíduos.
- Aquisição de compactador de resíduos (para diminuir número de viagens pendulares Soure-ERSUC-Soure.
- Ações de informação e sensibilização.
Os principais objetivos da Operação compreendem:
- Promover a redução, reutilização e reciclagem com base na hierarquia de resíduos;
- Aumentar a acessibilidade ao serviço de recolha seletiva;
- Aplicar um sistema/tarifário mais sustentado e organizado de acordo com a hierarquia dos resíduos;
- Incentivar a minimização da produção e separação de resíduos através da aplicação de taxa variável em
função dos quantitativos indiferenciados produzidos;
- Desenvolver um método de recolha mais adequado às necessidades dos utilizadores;
- Reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para aterro;
- Reforçar a recolha seletiva e aumentar a quantidade de resíduos recolhidos seletivamente.
- Contribuir para metas europeias e nacionais, designadamente no âmbito do PERSU 2020.

