
 

Designação do projecto: Implementação de recolha seletiva de Resíduos Urbanos 
Biodegradáveis 

Código do projeto: POSEUR-03-1911-FC-000258 
 
Objetivo principal: 
Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos. 
 
Região de intervenção: Algarve 
Entidade beneficiária: Município de Silves 
Data de aprovação: 18/06/2020 
Data de início: 13/02/2019 
Data de conclusão: 31/05/2022 
 
Custo total elegível: 152.539,33 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia: FC - 129.658,43 EUR 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 
Com esta candidatura pretende-se apoiar a aquisição de equipamentos e a realização 
de investimentos que visem a implementação de um sistema de recolha seletiva de 
RUB, coincidindo este objetivo específico com uma maior abrangência da recolha 
seletiva porta-a-porta que comece por abranger as freguesias com maior potencial: 
Armação de Pera e Silves. 
Os objetivos destinam-se à maximização da recolha de biorresíduos em duas 
vertentes: 
A1 – Recolha seletiva de biorresíduos – setor não doméstico: colocação de contentores 
para separação dos restos de comida em produtores comerciais, tais como 
restaurantes, cafés, cantinas, mercearias, supermercados e instituições onde haja 
elevada produção deste tipo de resíduos, em sistema de recolha porta-a-porta com 
contentor identificado e reservado a um utilizador específico. Está igualmente prevista 
a aquisição de viatura de recolha seletiva de resíduos biodegradáveis alimentares. 
A2 – Recolha seletiva de resíduos verdes de jardins: recolha porta-a-porta com 
“bigbags”, através de circuitos otimizados, para produção de material corretivo 
orgânico/estilha. Está também prevista a aquisição de viatura para recolha dos 
bigsbags de várias dimensões. 
A operação inclui ainda os seguintes investimentos complementares: 
- Aquisição de software e hardware: de modo a gerir e registar todas as operações 
efetuadas no serviço de recolha seletiva a implementar; 



- Estudo com vista à correta distribuição de todos os equipamentos porta-a-porta, bem 
como a monitorização da operação, por forma a elaborar um balanço do impacto 
ambiental e económico da recolha dedicada de resíduos verdes. 
A Câmara Municipal de Silves pretende iniciar a introdução da recolha seletiva de 
biorresíduos, antes da data limite (2023), o que implica a necessidade de transição do 
atual modelo baseado num investimento elevado na recolha indiferenciada, para um 
modelo que assente na recolha seletiva abrangendo a fração orgânica. 
Pretende-se, assim, promover a recolha seletiva de RUB dos resíduos produzidos pelos 
cidadãos, comércio e instituições, concorrendo para a eficaz gestão dos resíduos 
urbanos de acordo com o princípio da preparação para a reutilização e o princípio da 
reciclagem. 
 
 

 


