Designação do projeto | Projeto: RECICLA SOURE
Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000066
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 | 15-07-2016
Data de início | 01-07-2016
Data de conclusão | 28-02-2019
Custo total elegível | €687.361,43
Apoio financeiro da União Europeia | FC – 584.257,22 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | N.A.
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Com a presente operação pretende-se aumentar a quantidade de equipamentos a disponibilizar à população
de Soure, no sentido de potenciar a separação dos Resíduos Urbanos (RU), para que estes possam ser
encaminhados para valorização e reciclagem, estando incluídas na operação as seguintes ações:
1- Instalação de 13 centros ecológicos, um em cada freguesia e 4 na sede de concelho;
2- Aquisição de viatura para recolha seletiva para assegurar a recolha dos resíduos urbanos existentes
nos vários centros ecológicos;
3- Criação de um Projeto-piloto que pretende educar e sensibilizar a população, alterando
comportamentos e atitudes face à recolha seletiva dos resíduos urbanos.
Os objetivos principais desta operação são os seguintes:
1. Contribuir para as metas estabelecidas pelo PERSU 2020;
2. Contribuir para as metas estabelecidas pelo PAPERSU 2020 da ERSUC;
3. Aumentar a capacidade adicional de reciclagem de resíduos, através da aquisição de
equipamentos (centros ecológicos) para a deposição seletiva de RU;
4. Incrementar o indicador da ERSAR “acessibilidade ao serviço de recolha seletiva”;
5. Integração da comunidade nas campanhas de sensibilização previstas pelo município de forma a
contribuir positivamente para a Gestão de Resíduos municipal;
6. Aumentar a quantidade de resíduos urbanos preparados para reutilização e reciclagem, no total de
RU recicláveis.
Atualmente, a operação atingiu os seguintes resultados:
Indicadores de Realização: 240,23 ton/ano de capacidade adicional de reciclagem de resíduos; 16787
pessoas abrangidas pelas 4 campanhas de sensibilização efetuadas e 10 produtos de sensibilização e
divulgação produzidos; 44 equipamentos fixos e/ou móveis de recolha seletiva.
Indicadores de Resultado: 95,38% de grau de adesão do público alvo das ações/campanhas; 32,92%
de incremento na acessibilidade ao serviço de recolha seletiva; e 18,04% de resíduos urbanos preparados
para reutilização e reciclagem face ao total de resíduos recicláveis.

