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1. Sumário Executivo
•

A Diretiva (UE) 2018/851, de 30 de Maio de 2018, estabelece a
obrigatoriedade dos estados membros assegurarem, até 31 de
Dezembro de 2023, que os biorresíduos são separados e reciclados na
origem, ou recolhidos seletivamente, evitando o seu envio para aterro.

•

O presente estudo decorre dessa obrigatoriedade e consiste num apoio
técnico ao município de Esposende na escolha do modelo recolha
seletiva e valorização de resíduos alimentares e de jardim (verdes), sendo
que estas frações pesam mais de 40% do total dos resíduos gerados.

•

Após diálogo com técnicos e decisores do município e feita a simulação
de vários cenários, a escolha recaiu no modelo de recolha seletiva portaa-porta e compostagem. A elevada abrangência e uma captura de quase
60% dos biorresíduos a recolher em 2030, são objetivos tão ambiciosos
quanto necessário à evolução para uma economia mais circular.

•

Uma importante fonte de resíduos alimentares é o setor não doméstico
(± 700 t/ano), canal HORECA e instituições (lares de idosos,
supermercados,..etc.) que se servido por recolha dedicada, melhorará a
salubridade do serviço e aumentará a responsabilização individual de
cada um dos agentes económicos neste esforço coletivo de separação
dos resíduos alimentares na origem.

•

A sensibilização foi inserida no planeamento com uma verba total de
121 mil Euros em 2022, constituindo uma peça importante da mudança
necessária.

•

A recolha seletiva de biorresíduos e a sua valorização resultará ainda em
benefícios económicos locais, fomentando-se a compostagem
doméstica (n= 3000 unidades de 300 L) e comunitária (n=20 pontos de
3m3 cada), esta última detendo virtuosismo pedagógico, sentido de
comunidade e ainda prestando um contributo para que as pessoas
percebam. Contudo, a compostagem exige que haja um técnico
municipal (ou privado) a tutelar e acompanhar permanentemente o
processo.

•

O fruto desse trabalho será o fertilizante a distribuir pelos próprios
utilizadores e ainda a ser aplicado nos espaços verdes das freguesias e
do município.

•

O investimento (valor acumulado descontado) é de 702 mil Euros em
21€/hab. Este esforço financeiro terá que ser visto numa perspetiva de
médio e longo e prazo, e a sua otimização no âmbito da recolha
integrada com os resíduos indiferenciados.

•

O estudo agora elaborado permite avaliar a base que será considerada
numa eventual concessão de serviços, se essa for a opção do município.

•

Existe ainda incerteza quanto ao valor da tarifa a pagar pelo tratamento
de biorresíduos em Alta.
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2. Ficha de Caracterização de Biorresíduos - Esposende
Munícipio de Esposende

Quantidades

Valor

Unidades

População
Ano 2023 - ref.

34117

Ano 2030

33507

População com acesso ao serviço (-)
Ano 2030

Potencial de biorresíduos (t)
Ano 2023 - ref.

Biorresíduos recolhidos (t)

hab

91%
8565

em %

251

4652
3789

Verdes

495

Compostagem (RO - Reciclagem na Origem)

368

Investimento previsto acumulado (€)
até 2030

Custos operacionais anuais (€)
Ano 2030

Rácio OPEX / Recolha anual (€/t)

760901
204164
44

•

Os números apresentados na Ficha de Caracterização fazem
parte de uma análise prospetiva que permitirá dimensionar
os sistemas de recolha e tratamento até 2023

•

Identificação das melhores soluções para o concelho de
Esposende, com definição de cenários para a recuperação de
biorresíduos, tendo em consideração as características
demográficas e territoriais

•

Eficiência de recolha superior ao atual em termos de
separação

•

Soluções apresentadas por freguesia e número de
alojamentos abrangidos

•

Planeamento de soluções integradas com a recolha de
indiferenciado

•

Prever um cronograma para abrangência da recolha entre
2022 e 2023

kg/hab/ano
t/ano

Ano 2030_p

Alimentares

Resumo

113
15

kg/hab/ano

11

23

€/hab

6

€/hab/ano
€/t

Breve descrição do modelo
Porta a Porta (moradias e em prédios)
Recolha porta-a-porta no setor HORECA (100%)
Compostagem doméstica e comunitária em todo o concelho
Recolha de verdes (a pedido) e entrega em pontos de deposição nas freguesias, segundo o atual modelo
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2.a Cronograma

2021

Apresentação das soluções, 22 de abril
Decisão sobre os cenários, 30 de abril
Entrega da versão Preliminar no Fundo Ambiental, 19 de Maio
Submissão do Relatório Final do Projeto, 18 julho

2022

Início do investimento previsto no Plano

Abrangência de 50% dos alojamentos

2023
Limite legal para implementar a recolha de biorresíduos

Oferta de serviços de recolha ou de valorização de
biorresíduos por compostagem a 100% dos alojamentos até
dezembro de 2023

5

1. Sumario Executivo
2. Ficha de caracterização do município

3. Índice
4. Caracterização da Área Geográfica
4.1. Caraterização geográfica e do serviço de gestão de resíduos urbanos
4.2. Caraterização sociodemográfica
5. Caraterização Atual da Produção e Gestão dos Biorresíduos na Área Geográfica
5.1. Biorresíduos produzidos
5.2. Biorresíduos recolhidos seletivamente e projetos de recolha seletiva de
biorresíduos
5.3. Biorresíduos desviados para compostagem comunitária e/ou doméstica e
projetos existentes
5.4. Capacidade instalada de tratamento de biorresíduos em alta.
5.5. Utilização de biorresíduos tratados
6. Soluções de Sistemas de Recolha de Biorresíduos
6.1. Análise comparativa de soluções de recolha de biorresíduos
6.2. Análise custo-eficácia das várias soluções estudadas
7. Análise detalhada da solução proposta
7.1. Potencial de recolha de biorresíduos, população abrangida e contributos
para o cumprimento das metas do SGRU.
7.2. Evolução dos quantitativos de biorresíduos a recolher seletivamente.
7.3. Evolução dos quantitativos de biorresíduos a desviar para compostagem
comunitária e/ou doméstica.
7.4. Procura potencial de composto na área geográfica.
7.5. Desagregação geográfica da(s) solução(ões) preconizada(s).
7.5.1. Evolução de quantitativos de biorresíduos a recuperar para
valorização para cada zona e população abrangida
7.5.2. Evolução dos quantitativos a valorizar localmente
7.5.3. Impacto expectável na mudança dos comportamentos sociais para
cada zona.
7.6. Investimentos a realizar e fontes de financiamento.
7. 7. Medidas a tomar em paralelo para estimular a adesão e continuidade do
contributo do cidadão para o sistema
7.8. Avaliação da viabilidade económica e financeira
7.8.1. Gastos decorrentes da atividade de recolha seletiva e
compostagem
7.8.2. Créditos decorrentes da valorização de biorresíduos.

3. Índice

7.9. Cronograma de implementação
8. Governança:
8.1. Entidades envolvidas.
8.2. Responsabilidades e respetivas relações entre entidades.
9. Medidas de articulação para a realização do estudo:
9.1. Iniciativas de envolvimento e articulação com o sistema de gestão de
resíduos responsável pelo tratamento e respetivas evidências.
9.2. Iniciativas de envolvimento e articulação com as entidades gestoras dos
municípios contíguos e respetivas evidências.
9.3. Iniciativas de envolvimento da sociedade civil e respetivas evidências.
10. Consulta pública:
10.1. Calendário da disponibilização em consulta pública.
10.2. Sessão de apresentação pública da versão preliminar do Estudo:
10.2.1. Presenças.
10.2.2. Temas discutidos.
10.2.3. Principais conclusões.
10.3. Contributos recebidos em consulta pública e respetiva análise.
10.4. Parecer do Conselho Consultivo da entidade gestora do sistema de
tratamento resíduos urbanos da área geográfica à versão preliminar do Estudo.
11. Conclusão

6

4.1. Caraterização geográfica

Resumo

•
•
•
•
•
•
•

O Município de Esposende pertence ao distrito de Braga e e tem
uma área de 95 km2 e 9 freguesias; é limitado a Norte por Viana
do Castelo, a Sul por Póvoa de Varzim, a Este por Barcelos e a
Oeste pelo Oceano Atlântico, numa extensão de 18 km.
Em 2019, a população média anual residente estimada para
Esposende foi de 34 117 habitantes, menos 737 do que em 2011
(data da realização dos últimos censos).
A distribuição demográfica das freguesias mostra uma densidade
populacional máxima de 642 hab/km2, na U.F. União das
freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra.
A freguesia de Vila Chã apresenta a densidade mais baixa do
município, com 167 hab/km2, sendo a média de 291 hab/km2.
As maiores manchas urbanas estão junto à faixa litoral na União
das Freguesias (U.F.) de Belinho e Mar, U.F. de Apúlia e Fão e U.F.
de Esposende, Marinhas e Gandra. Todas as freguesias do
concelho são caracterizadas como não rurais.
O concelho apresenta uma área maioritariamente plana, com
progressivo decréscimo de declive no sentido Norte-Sul, em
aproximação ao estuário de Cávado.
A área ocupada com floresta e zonas agrícolas2 soma mais de
70% do total. Contabilizam-se ainda diversos parques de
merendas ou lazer, tendo estes locais um peso considerável na
produção de biorresíduos do território, particularmente resíduos
verdes (RV), como, por exemplo, aparas de relva
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4.2. Caraterização sociodemográfica

Resumo

•

•
•
•
•

De acordo com os conceitos apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), (censos 2011), o
índice de envelhecimento é definido como “a relação entre o número de habitantes com 65, ou mais,
anos e o número de habitantes com idades inferiores aos 14 anos vezes 100 de uma área territorial
determinada”. Assim sendo, no município de Esposende, o índice de envelhecimento aumentou de cerca
de 84 idosos por cada 100 jovens, de acordo com os Censos em 2011, para 125 idosos por cada 100
jovens em 2019.
Há um elevado potencial de participação na gestão de biorresíduos por parte da faixa etária mais idosa.
São pessoas que têm mais tempo livre, mais propensas a separar e usar os biorresíduos na sua atividade
diária, seja na pequena horta e jardim ou mesmo em zonas mais densamente urbanizadas.
Adicionalmente, a existência de população idosa pressupõe IPSS’s, lares de idosos e distribuição de
refeições ao domicílio, atividades com geração de resíduos alimentares passíveis de estratégias próprias
de valorização, seja pela recolha seletiva (RS) e/ou compostagem doméstica.
Várias localidades e zonas estão muito sujeitas a atividades sazonais (restauração e turismo) com elevada
produção de resíduos alimentares
O município de Esposende, estruturalmente agrícola, tem uma certa vivência industrial e uma
determinada orientação turística. Destacamos os seguintes números de empresas e estabelecimentos,
por setor, de acordo com os censos 2011:

•

Agricultura, produção animal, pesca e floresta: 545

•

Alojamento, restauração e similares: 411

•

Indústria transformadora: 397

•

Estes números devem ser tomados em consideração, dada a produção associada de biorresíduos, já que
alguns setores (e .g., indústria com cantinas) terão a necessidade de desenvolver soluções específicas
para a recolha de resíduos alimentares e, de RV, nalguns casos, mesmo que estes últimos sejam menos
frequentes.
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5.1 Caraterização Atual da Produção e Gestão dos Biorresíduos na Área Geográfica
Quantidade potencial de biorresíduos (t/ano)

em %

2019

2021

2023

Potencial de biorresíduos:

t

8 565

8 227

8 232

Resíduos alimentares

t

5 688

5 695

5 699

Resíduos alimentares domésticos

t

4 488

4 495

4 499

Resíduos alimentares não domésticos

t

1 200

1 200

1 200

t

2 877

2 531

2 533

Resíduos verdes (total)

• A população base é de 34 117 habitantes.
• Os produtores não domésticos representam cerca 1200 toneladas por ano, ou seja cerca
de 21% dos resíduos produzidos;

• A capitação anual dos biorresíduos domésticos estimada para 2023 é então de 251
kg/hab.ano, dos quais:

•

166 kg/hab.ano são resíduos alimentares;

• 84 kg/hab.ano são resíduos verdes;
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5.2.a Biorresíduos recolhidos seletivamente e projetos de compostagem

Resíduos alimentares

Composição e quantidades

•

Em 2020, no âmbito do projeto de RS de biorresíduos junto de grandes
produtores (restaurantes, cantinas, IPSS), foram recolhidas 188 toneladas de
resíduos alimentares, que foram encaminhados para valorização e
consequente produção de composto para agricultura na LIPOR, Porto.

•

•

A composição física média dos resíduos indiferenciados recolhidos no
Sistema Multimunicipal do Vale do Lima e Baixo Cávado, no qual o
município de Esposende está incluído, reportou que 42% (em peso)
do total de resíduos urbanos corresponde à fração categorizada
como biorresíduos.

Neste aspeto particular, verificou-se uma acentuada redução (-23%), fruto da
pandemia COVID-19 e do consequente encerramento e redução de atividade
de muitos estabelecimentos do canal HORECA. Em 2019, o valor recolhido foi
de 245 toneladas.

•

•

Existem atualmente cerca de 61 pontos de recolha, estabelecimentos com
atividade variada, desde restaurantes a escolas, passando por lares, centros
sociais e cantinas de instituições.

Entre os quais, 29% são classificados como resíduos alimentares e
13% como resíduos de jardim, ou seja, atualmente cerca de 7 658
toneladas de biorresíduos estão contidos nos resíduos
indiferenciados. Esta fração pode ser parcialmente valorizada por
digestão ou compostagem, caso seja recolhida seletivamente e/ou
alvo de compostagem doméstica ou comunitária.

•

Durante o ano de 2019, segundo os dados do Relatório da ERSAR, o
município de Esposende recolheu:

Tipo de contentores (L)
60

140

240

8

6

2

Belinho

0

0

1

Esposende

17

2

8

Fão

7

3

0

Forjães

0

0

2

Marinhas

3

1

1

Palmeira

2

1

0

São Bartolomeu do Mar

0

1

0

Vila Chã

2

0

0

39

14

14

Freguesia
Apúlia

Total

•
•
•
•
•
•

21 459 toneladas de resíduos, das quais:
18 142 t correspondem à recolha indiferenciada (84,547%),
1 916 t à recolha seletiva de embalagens (8,929%),
1 009 t a resíduos mistos (4,702%),
245 t a resíduos alimentares (1,668%) e
113 t (valor estimado) correspondem a resíduos verdes
(0,527%)
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5.2.b Biorresíduos recolhidos seletivamente e projetos de compostagem

Resíduos verdes

Parque de Compostagem Municipal e nas Freguesias

•

A EAmb, empresa municipal, efetua gratuitamente um serviço de recolha de
verdes ao domicílio aos habitantes da União de Freguesias de Esposende,
Marinhas e Gandra.

•

•

Na recolha porta a porta, os dias e horários são definidos caso a caso,
conforme disponibilidade, de modo a evitar que estes sejam depositados nos
contentores ou abandonados noutros locais.

•

Os munícipes podem ainda depositar diretamente os seus resíduos verdes no
Parque de Compostagem Municipal na localidade de Curvos - Junta da União
das Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos.

•

Nos anos de 2018, 2019 e 2020 foram depositados uma média anual de cerca
de 3 500 m3 de RV, estimando-se, com base em cálculos próprios, em cerca de
350 a 700 t de massa valorizada.

O espaço é vedado com cerca de 3 .000 m2 e tem um edifício de
apoio com arrecadação. Os recursos humanos e materiais usados são
um colaborador e um trator com/ pá frontal e ainda uma
estilhaçadora móvel. A deposição é gratuita e assume-se como sendo:
• 30 % de entregas externas
• 50 % da Esposende Ambiente
• 20 % de Manutenção de jardins públicos

•

O funcionamento do Parque de Compostagem Municipal tem um
custo de cerca de 27 300 €/ano (1 colaborador a tempo inteiro).

•

Em 6 freguesias existem unidades, de dimensão reduzida, para
tratamento dos RV, cuja recolha está a cargo das Juntas de Freguesia,
que os transportam para espaço próprio. Mediante agendamento
prévio, uma equipa da EAmb, equipada com uma máquina
estilhaçadora, assegura a trituração desses resíduos e presta apoio
técnico, sempre que necessário.

•

O composto produzido no Parque Municipal de Compostagem é
utilizado em todos os trabalhos de propagação de plantas do Horto
Municipal, sendo aplicado em canteiros e no envasamento de plantas.

•

Disponibilização de composto do Parque Municipal de Compostagem
para a construção e manutenção de espaços verdes por Associações e
Escolas.
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5.3. Biorresíduos desviados para compostagem comunitária, doméstica e projetos
existentes

Compostagem doméstica

Projetos futuros de biorresíduos

•

A iniciativa “Campanha de Sensibilização Intermunicipal para Recolha
Seletiva e Compostagem Doméstica no Cávado”, que ocorreu em 2018 e
em 2019, desenvolvida pela EAmb, o município promoveu campanhas de
sensibilização e formação acerca da compostagem doméstica

Para além da distribuição de compostores domésticos nas escolas e IPSS,
o município não apresenta projetos futuros para a gestão de
biorresíduos.

•
•

Foram distribuídos compostores aos participantes.

•

A autarquia tem planos para abranger estabelecimentos não Horeca, como
IPSS e escolas nesta campanha, através da distribuição de compostores
pelas instituições interessadas.
Existe um Guia de Compostagem, elaborado pela EAmb, e está disponível
online.
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5.4. Capacidade instalada em Alta e 5.5.Utilização de biorresíduos tratados

5.5 Utilização de biorresíduos tratados

Projetos da RESULIMA

•

Os biorresíduos tratados são valorizados por compostagem, dando origem
a um produto com valor de mercado, o composto

•

O composto pode ser usado na agricultura biológica, e como fertilizante na
agricultura e na jardinagem e/ou como substrato na produção de plantas

•

Composto é ainda uma forma de melhorar os solos florestais levando à maior
retenção de humidade no solo e prevenção de erosão

•

O destino dos compostos orgânicos produzidos, mediante a sua qualidade, será a
venda a agricultores, empresas de jardinagem e empresas florestais

Quadro . Parâmetros do Sistema de Gestão de Resíduos em Alta

Infraestruturas

2

Nome

Capacidade
instalada (t)

Capacidade a
instalar até 2027
(t)

0

60.000 t/ano em
tratamento
biológico

Tipo de Biorresíduos 3

Produto Final da
Valorização
Biorresíduos 4

Quantidade de
Produto Final 5

Composto

0

Resíduos alimentares
1

TMB de Paradela, por
compostagem

(são necessários resíduos
verdes para a função de
material estruturante)
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6.0 Soluções de recolha de Biorresíduos
Soluções de recolha

Quantidade
(kg/hab/ano)

Contaminação

Observações

-

Soluções mais eficientes de separação com mais adesão, maiores quantidade e qualidade dos resíduos
A integração deste modelo em zonas de moradias é mais fácil e consegue elevadas taxas de captura
Setor não doméstico deverá ser servido por recolha P-a-P, aumentando a salubridade e a responsabilidade do
utilizador pelo contentor
A lavagem de contentores fica a cargo do utilizador
Obriga a investimento maior na distribuição dos equipamentos

Recolha porta-a-porta – P-a-P
(20 a 120 litros)

70 - 120

B

Recolha proximidade (ou coletiva)
Contentores >120L

30 - 70

Média

C

Recolha proximidade
400 – 2400 litros

25 - 50

Elevada

-

Baixa

-

Especialmente apta para zonas de moradias em territórios de elevada dispersão populacional
Utilizadores em regime de voluntariado, somente as famílias mais motivadas é que aderem
Complemento à recolha seletiva de resíduos alimentares, abrangendo também os resíduos de jardim
Necessita de acompanhamento técnico permanente para ter sucesso
Frequentemente acompanhada de kits de sensibilização com baldes de apoio (3 a 7L)

-

A compostagem in situ para produtores domésticos que permite desviar uma quantidade significativa de
biorresíduos e é um instrumento de educação e sensibilização
Útil em zonas de edifícios residenciais em altura mas sempre em regime de voluntariado
Pegada ecológica mínima comparativamente à recolha seletiva
Um compostor comunitário (3 módulos de 1m3) serve cerca de 25 a 35 famílias
Poderá situar-se no centro cívico servindo os moradores num raio de 50 a 100 metros
Necessita de acompanhamento técnico permanente

A

D

E

Compostagem doméstica (ou
reciclagem na origem)

Compostagem comunitária

Baixa

-

50 – 100

30 - 100

Baixa

-

-

Permite a rentabilização dos atuais meios e integração com a recolha de indiferenciados
Solução mais comum é a Instalação na via pública de contentorização dedicada para os resíduos alimentares,
equipada com sistema de fecho e controlo de utilização dos contentores
Sem acesso condicionado haverá problemas de qualidade dos resíduos depositados.
Inclui uma maior taxa de resíduos verdes com os alimentares
Quando a solução de via pública não é acompanhada da redução da recolha de indiferenciados, ou soluções de
acesso condicionado, as quantidades desviadas são reduzidas
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6.0a Investimentos base considerados nas soluções
Alocação de recursos

Observações

N.º de equipas de recolha

1+1; 1+2 : equipas de recolha; +reforço no verão

Recursos afetos à

Técnico, a 100% do tempo tanto no acompanhamento da compostagem

compostagem

comunitária como doméstica; visitas e monitorização

N.º de viaturas de recolha

Viaturas de recolha de 7/10m3 para resíduos alimentares
Mais eficiência e versatilidade com viaturas + pequenas

Analisar cenário de concurso para a prestação do
serviço, expandindo o atual serviço de recolha de
resíduos alimentares

N.º de viaturas de lavagem Contentores em sistema porta-a-porta não necessitam lavagem
Investimentos previstos

Tipologia

Observações e utilidade

Equipamentos de recolha

Baldes de 23 e 40 litros para famílias

Equipados com sistema RFID

Valorização na origem

Compostores individuais de 300 L

Resíduos verdes e alimentares, o seu sucesso depende do modelo de
participação

(compostagem)

Módulos de compostagem 6 unidade de 1m3

Rácio de 500 moradias para um compostor comunitário
Poupança de recursos

Contentores de superfície de 140 L

Continuação do tipo de contentores existentes

Equipamentos de apoio

Baldes de cozinha de 3/5/7L

Para entregar aos utilizadores do sistema de recolha e compostagem

Outros equipamentos

Tags RFID

Registo do número de vezes que cada contentor é recolhido

Outros equipamentos

Software

Plataforma de gestão dos dados recolhidos
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6.0c Pressupostos financeiros dos cenários
6.0c1_ Pressupostos financeiros dos cenários

6.0c2_Questões tarifárias e adesão ao modelo

I.

I.

A Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), aplicável aos quantitativos
eliminados em aterro, de acordo com o

DL n.º 102-D/2020, de 10 de

dezembro, estabelecida até 2025 mantendo-se depois constante até
2030
II.

II.

Este sistema permitirá a curto prazo introduzir sistemas tarifários mais
jutos e a aplicação do princípio poluidor-pagador como é exigido que

resíduos indiferenciados, será de 15 €/t (2022), aumentando para 20€/t

aconteça nos próximos anos de acordo com o DL n.º 102-D/2020, de 10

(2023) e estabilizando em 30 €/t de 2024 a 2030. Os valores a partir de

de dezembro,
III.

O equilíbrio financeiro do sistema deverá ser abordado de uma perspetiva

A tarifa em alta, a pagar pelo município ao sistema pela entrega dos

integrada com a concessão a privado a abarcar tanto a recolha de

resíduos biorresíduos, é desconhecida (valor estimado, a praticar pela

indiferenciados como a recolha de resíduos alimentares e verdes. Esta

RESULIMA, mas ainda não definido), considerando-se para efeitos de

estratégia

simulação um valor de 20 €/tonelada até 2030.
IV.

em particular dos resíduos alimentares.

A tarifa em alta, paga pelo município à RESULIMA pela entrega dos

2022 são apenas projeções indicativas.
III.

A introdução do sistema de contentor individual permitirá controlar e
monitorizar (software, tags, RFID) todos os badeamentos de biorresíduos,

Os rendimentos tarifários anuais pela prestação do serviço de gestão de

permite

uma

diluição

dos

sobrecustos

causados

pela

implementação da recolha dos biorresíduos, algo que terá que acontecer
independentemente da vontade política circunstancial.

biorresíduos são constantes em 79,03 €/utilizador.final considerando
somente os alojamentos com recolha de resíduos indiferenciados
(n=17491).
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6.1 Análise comparativa de soluções de recolha de biorresíduos

6.2. Análise custo-eficácia das várias soluções estudadas
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Solução 1: Recolha porta-a-porta e compostagem doméstica e comunitária
•
•

Baldes consoante o tamanho da família abrangendo todos os alojamentos, 100% de abrangência

•
•

Economia de escala, integrando-a com atual recolha de alimentares e verdes

Contentores para HORECA/nHORECA apostando num envolvimento maior do setor comercial na entrega dos resíduos alimentares para recolha
dedicada
Compostagem comunitária alargada: 14 unidades de 6m3

Sistema de recolha

Doméstico
Porta-a-Porta
Resíduos alimentares
Canal HORECA/ nD
Porta-a-Porta
Resíduos verdes

Tipo A – 23 litros
Tipo B - 40 litros
Contentores
Tipo C - 140 litros
Contentores
Tipo C – 140 litros

Compostagem comunitária
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Esquema da Solução 1

Modelos recolha e valorização

A

Recolha porta-a-porta

Abrangência

Todas as Freguesias

B

Recolha de proximidade

n.a.

C

Compostagem doméstica

n.a.

D

E

Compostagem comunitária

Todas as Freguesias

Recolha porta-a-porta (não
300 : setor não dom.
doméstico)

•
•
•
•
•
•

Recolha com equipas 1+1 (+30% de reforço/férias)
Veículos com software integrado e investimento em meios próprios
Sensibilização incluída (3,3€/aloj. por ano)
Compostagem comunitária para resíduos verdes + Centros de Compostagem
Contentores em sistema Porta-a-Porta não necessitam de lavagem
Funcionário: 8 pessoas a partir de 2023

População
abrangida

Periodicidade da
recolha

39%

2x/semana

Baldes de 23L

4278

47%

2x/semana

Baldes de 40L

5242

8%

2x/semana

Contentores de 140L

n.a.
n.a.

n.a.

n.a.

Equipamentos de deposição

Nº unidades de N.º veículos Tipo de
equipamentos
recolha
veículos
1

7m3

923

1

10m3

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2x a 4x/semana

10 pontos com 6 módulos
de 1m3
4 pontos com 3 módulos de
1m3
Contentores de superfície de
140L

14

n.a.
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RESULTADOS
Solução 1

•
•
•
•
•
•

Investimento de 734 483 Euros (50% em 2022 e em 2023)
Investimento rentável a médio prazo, até 2027
Gastos operacionais de 192 642 Euros (2023)
Quantidade de biorresíduos recolhidos: 4 245 t/ano (52% do potencial)
Elevada eficiência ambiental, pegada de 7,44 kg CO2/t
Custo por tonelada 45 €/tonelada

Apoio à Decisão

2023

2027

2030

Sustentabilidade económico-financeira
Gastos operacionais (média/ano, desde 2021 até data de referência)

€

192 642 €

214 272 €

219 139 €

Benefício/Custo (rácio da média/ano com valores desde 2021 até data de referência)

%

127%

198%

213%

Investimento (valor acumulado descontado)

€

734 483 €

734 483 €

734 483 €

VAL - Valor Atualizado Líquido (2021 até data de referência)

€

-410 884 €

907 250 €

1 906 950 €

TRC - Tempo de Recuperação do Capital investido (2021 até data de referência)

ano

2

4

4

IR - Índice de Rendibilidade (VAL/Investimento)

%

-56%

124%

260%

AE - Anuidade Equivalente (valor anual equivalente ao VAL)

€

0€

0€

0€

Quantidade crítica a recolher para a recolha de biorresíduos não gere prejuízos

t

3890

2420

2223

kg CO2 t

7,29

7,34

7,40

Viabilidade do projeto - Indicadores económico-financeiros

Sustentabilidade Ambiental
Emissão de gases com efeito de estufa
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Solução 2:
- Recolha Porta-a-Porta nas freguesias mais

Modelos de recolha

populosas
- Compostagem doméstica e comunitária, resíduos
verdes e alimentares
- Setor HORECA e não doméstico em Porta-a-Porta

Doméstico
Porta-a-Porta
Resíduos alimentares

Prédios – contentores
de 140 litros
Canal HORECA/ nD
Porta-a-Porta

Tipo A – 23 litros
Tipo B - 40 litros
Contentores
Tipo C - 140 litros

Contentores
Tipo C – 140 litros

Compostagem
doméstica
Resíduos verdes
Compostagem
comunitária
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• Recolha seletiva nas UF de Apúlia e Fão; UF de Belinho e Mar e UF de Esposende, Marinhas e
Gandra

• Compostagem comunitária para resíduos verdes + Centros de Compostagem já existente para

Esquema da Solução 2

entrega de resíduos

• Sensibilização com recursos significativos, cerca de 60 mil Euros por ano
• Contentores em sistema Porta-a-Porta não necessitam de lavagem, gerando poupança
• Funcionários: 8 pessoas a partir de 2023

Modelos recolha e valorização

B

A

Recolha de proximidade

Recolha porta-a-porta
(doméstico)

Abrangência

Freguesias - mistas e rurais

Freguesias +urbanizadas (UF de
Belinho e Mar; Apúlia e Fão;
Esposende, Marinhas e Gandra)

C

Compostagem doméstica

Resíduos verdes

D

Compostagem comunitária

Todas

E

Recolha porta-a-porta (não
doméstico)

300 : setor não dom.

População
abrangida

Periodicidade
da recolha

Equipamentos de deposição

Nº unidades de N.º veículos
equipamentos
recolha

27%

2 a 3x/semana

Contentores de 140L

5661

1

10 m3

27%

2x/semana

Baldes de 23L

4278

1

7 m3

7%

2x/semana

Baldes de 40L

5242

1

7 m3

38%

2x/semana

Contentores de 140L

923

1

10 m3

19%

n.a.

Compostores de 300L

3883

n.a.

n.a.

(100%)

n.a.

35 c/ 6 módulos de 1m3

35

n.a.

n.a.

-

2x a 4x/semana

Contentores de 140L

n.a.

1

3 m3

Tipo de
veículos
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RESULTADOS
Solução 2

•
•

Investimento inicial de 1 311 341 Euros

•

Gastos operacionais médios até 2023 de 231 099 Euros

•

Quantidade de biorresíduos recolhidos: 3 999 t/ano (49% do potencial)

•

Elevada eficiência ambiental, pegada de 7,95 kg CO2/t

•

Custo por tonelada: 57 €/tonelada

Investimento rentável a partir de 2027

Apoio à Decisão

2023

2027

2030

Sustentabilidade económico-financeira
Gastos operacionais (média/ano, desde 2021 até data de referência)

€

231 099 €

230 754 €

230 676 €

Benefício/Custo (rácio da média/ano com valores desde 2021 até data de referência)

%

99%

172%

189%

Investimento (valor acumulado descontado)

€

1 311 341 €

1 311 341 €

1 311 341 €

VAL - Valor Atualizado Líquido (2021 até data de referência)

€

-1 033 666 €

129 907 €

1 033 517 €

TRC - Tempo de Recuperação do Capital investido (2021 até data de referência)

ano

2

6

6

IR - Índice de Rendibilidade (VAL/Investimento)

%

-79%

10%

79%

AE - Anuidade Equivalente (valor anual equivalente ao VAL)

€

0€

0€

0€

Quantidade crítica a recolher para a recolha de biorresíduos não gere prejuízos

t

4760

2693

2426

kg CO2 t

7,95

7,91

7,91

Viabilidade do projeto - Indicadores económico-financeiros

Sustentabilidade Ambiental
Emissão de gases com efeito de estufa
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7.0 Análise detalhada da solução proposta
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7.1. Solução 1 – Recolha porta-a-porta e compostagem doméstica e comunitária
Esquema de recolha – distribuição de baldes (20L) e contentores (40L) nas moradias, consoante o espaço envolvente e grau de urbanização. Nas zonas de prédios, os
contentores são tendencialmente atribuídos aos condomínios e gestores dos edifícios multifamiliares. Em caso de falta de espaço, por força das circunstâncias os
contentores são colocados na via pública, mas identificados com um número de porta (via RFID). Os resíduos verdes são recolhidos em pontos controlados de deposição
e ainda a pedido.
No canal HORECA e setor comercial a recolha será dedicada com contentores de 60 a 120 litros.
Reforçar os serviços de recolha seletiva de resíduos verdes atualmente existentes, por forma a aumentar os quantitativos recolhidos anualmente .
Nas zonas dispersas, optar por soluções de recuperação e valorização na origem, como a compostagem doméstica e comunitária.
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7.1.b Equipamentos de recolha e recursos humanos para gestão de biorresíduos
Tipos de veículos

Motoristas e operadores e um
encarregado

Opção de veículos elétricos
para zonas densamente
urbanizadas

Técnicos de acompanhamento de
recolha (1) e compostagem (1)

Software: 55 455 € (2022)
Sensibilização: 307 044 €
até ao ano 2030
Veículo versátil e capaz de
recolha em vias estreitas
Manutenção: 3000 €/ano

Consumo de combustível:
8 000 aumentando até 12 000 litros
por ano em 2030
(média: 4L por tonelada)

Capacidade de carga
adequada aos quantitativos
e perfil urbanístico do
concelho

Veículo de 7 + 10m3: 2 turnos
Capacidade: 4 5000 a 6000 t/ano
Média:
250 - 500 kg/hora por funcionário

Salário: 15 000 €/ano
Otimização dos veículos com
utilização eventual em 2 turnos
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7.1.c. Potencial de recolha de biorresíduos, população abrangida e contributos para
o cumprimento das metas do SGRU.
Os quantitativos de biorresíduos a obter com a implementação da solução proposta são apresentados de forma esquemática no gráfico entre os
anos de 2022 e 2030.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

BT43

Potencial de biorresíduos

t

8 232

8 232

8 225

8 211

8 192

8 169

8 143

8 117

8 089

BT121

Quantidade recolhida

t

2 773

3 127

3 246

3 773

3 898

4 276

4 403

4 528

4 652

Taxa de captura

%

34%

38%

39%

46%

48%

52%

54%

56%

58%

Em % da quantidade de
indiferenciados

%

17%

20%

21%

25%

26%

30%

31%

33%

34%

BT8

População abrangida

BT81

Resíduos alimentares

%

76%

76%

76%

83%

83%

91%

91%

91%

91%

BT82

Resíduos verdes*

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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7.2. Evolução dos quantitativos a recolher seletivamente
Os quantitativos de biorresíduos a obter com a implementação da solução proposta são apresentados de forma esquemática no gráfico entre os anos de 2022 e 2030.

7 . 2 Q UA N TITATIVO S A RE CO L HE R (T / A N O )

2927

2483

2410
2024

2025

2026

2027

2028

2029

863

789

834

767

805

745

776

722

715

700

685

678

633

494

2119
2023

601

477

2049
336

460

1977
2022

3000

Resíduos Verdes

2853

Alimentares - setor comercial

2778

Alimentares - setor doméstico

2030
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7.3. Evolução dos quantitativos a desviar para compostagem comunitária e doméstica
Os quantitativos de biorresíduos a valorizar na origem através da compostagem doméstica e comunitária com a solução proposta são apresentados de forma
esquemática no gráfico entre os anos de 2022 e 2030.

Desvio para compostagem comunitária e doméstica
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2022

2023

2024

2025

Compostagem doméstica (t/ano)

2026

2027

2028

2029

2030

Compostagem comunitária (t/ano)

Reciclagem na Origem - TOTAL
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7.4 Procura potencial de composto na área geográfica

A ocupação do solo da região mostra apetência dos solos e das atividades para receber matéria orgânica.

•

Considerando a recolha estimada no máximo de 5 000 toneladas de biorresíduos e assumindo que
após tratamento resulta 20% de fertilizante, estima-se que a produção de composto será cerca 1000
toneladas.

•

Assumindo, a necessidade de 20 toneladas por hectare de composto por ano, então o composto
gerado pela compostagem e tratamento de biorresíduos servirá para fertilizar 47 hectares.

•

Conclui-se assim que a procura potencial de composto não será limitada pelo território, sendo um
produto competitivo, inclusivamente no âmbito do enriquecimento de solos florestais, muitos deles
assolados por fogos e extremos climático.
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7.5. Desagregação geográfica das soluções preconizadas

Modelos recolha e
valorização

A

B
C

D

E

Recolha porta-aporta

Recolha de
proximidade
Compostagem
doméstica

Abrangência

Todas as
Freguesias

n.a.
n.a.

População
abrangida

Periodicidade
da recolha

39%

2x/semana

Baldes de 23L

4278

47%

2x/semana

Baldes de 40L

5242

8%

2x/semana

Contentores de 140L

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

Compostagem
comunitária

Todas as
Freguesias

n.a.

Recolha porta-aporta (não
doméstico)

300 : setor não
dom.

n.a.

n.a.

2x a 4x/semana

Equipamentos de
deposição

Nº unidades
N.º
Tipo de
de
veículos
veículos
equipament
recolha
os
1

7m3

923

1

10m3

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

10 pontos com 6
módulos de 1m3
4 pontos com 3
módulos de 1m3
Contentores de
superfície de 140L

14

n.a.
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7.6 Investimentos a realizar e fontes de financiamento
Setor

Equipamentos de deposição

Recolha de resíduos alimentares

Resíduos verdes
Compostagem doméstica

Unidades

Contentores de 20L

4322

Contentores de 40L

4622

Contentores de 140L

740

Contentores de 240L

40

Pontos deposição: [vol. 10m3 ]

10

Compostores individuais de 300L

3000

3

Compostagem comunitária

Pontos com 6 módulos de 1m

Setor comercial (canal HORECA)

Contentores de 60L

123

Contentores de 140L

37

Contentores de 240L

139

Equipamentos comuns
Tipo de veículos
Recolha de resíduos alimentares com circuitos
dedicados aos estabelcimentos (Canal HORECA)

Valor (em €)

484 546 €

20

Software + Outros Equipamentos de apoio
N.º veículos

Fontes de financiamento

Capitais próprios e contribuição
pública nacional (a concorrer)

55 455 €
Valor

Fontes de financiamento
Capitais próprios e contribuição pública nacional
(a concorrer)

Veículo médio, 7m3
220 900 €

Recolha de resíduos alimentares com circuitos
ao setor doméstico em 2 turnos.
Investimento total prospetivo

Veículo médio, 10m3

760 901 €
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7.7. Medidas para estimular a adesão e garantir o sucesso do sistema
•

Resumo

•

No concelho de Esposende é esperado um elevado impacto da mudança do tipo de
recolha, passando a população a ser mais responsabilizada com a introdução de um
sistema porta-a-porta.

•

O modelo regulamentar de adesão (voluntária atualmente) à recolha dedicada ao setor
comercial deverá ser revisto, conduzindo por via da sensibilização, e mesmo tarifária, à
maior participação do canal HORECA e outros produtores de grandes quantidades de
biorresíduos

•

As ações regulares de sensibilização e informação devem sensibilizar os utilizadores para as
boas práticas de gestão dos resíduos que produzem nas suas habitações e no seu local de
trabalho

•

Através da implementação do sistema porta-a-porta, em conjunto com as campanhas de
sensibilização planeadas, permitirá alterar e consolidar comportamentos ambientalmente
mais sustentáveis, mais conscientes, e mais importante ainda, será possível monitorizar e
saber quem participa (separa os biorresíduos) de quem não separa

•

O desperdício alimentar é um problema grave de poluição, aligeirado pela utilização
desenfreada dos contentores na via pública. Neste sentido, espera-se que o sistema a
implementar seja capaz de combater o desperdício pela maior consciencialização dos
utilizados do sistema.

•

A compostagem permitirá uma melhor relação entre a população se e o ambiente, gerando
um maior sentido de comunidade.
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7.8 Avaliação da viabilidade económica e financeira
7.8.1 Gastos decorrentes da atividade de recolha de recolha seletiva e compostagem
7.8.2 Réditos decorrentes da atividade da valorização de biorresíduos
BD3

Sustentabilidade económico-financeira

ano

2023

2027

2030
198 393 € 204 164 €

BD31

Gastos operacionais (média/ano, desde 2021 até data de referência)

€

189 903 €

BD32

Benefício/Custo (rácio da média/ano com valores desde 2021 até data de
referência)

%

93%

157%

183%

BD33

Investimento (valor acumulado descontado)

€

702 625 €

760 901 €

760 901 €

€

-583 340 € 205 821 € 1 112 071 €

BD4

Viabilidade do projeto - Indicadores económico-financeiros

BD41

VAL - Valor Atualizado Líquido (2021 até data de referência)

BD42

TRC - Tempo de Recuperação do Capital investido (2021 até data de referência)

BD43

ano

2

6

6

IR - Índice de Rendibilidade (VAL/Investimento)

%

-83%

27%

146%

BD44

AE - Anuidade Equivalente (valor anual equivalente ao VAL)

€

0€

0€

0€

BD46

Quantidade Crítica

t

4 938

4 243

3 922

€

52 988 €

24 374 €

17 062 €

kg CO₂/t

6,78

6,19

6,83

BD5 Notas
BD51
Custo do capital
BD52
Depreciações e amortizações (média/ano, desde 2021 até data de referência)
BD6
BD61

%

Sustentabilidade ambiental
Emissão de gases com efeito de estufa
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7.9 Cronograma
Freguesia

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

UF Esposende, Marinhas e Gandra
UF Apúlia e Fão
UF Belinho e Mar
UF Palmeira de Faro e Curvos
UF Fonte Boa e Rio Tinto
Antas
Forjães

- Recolha seletiva, reciclagem na
origem e recolha de verdes em todo o
território com início nas freguesias mais
populosas;
-

Setor comercial com reforço da
recolha porta-a-porta;

-

Distribuição de compostores e
ações de sensibilização a nível
concelhio.

Gemeses
Vila Chã

8. Governança
A Câmara Municipal de Esposende e a empresa Municipal Esposende Ambiente, tem as seguintes responsabilidade no Plano de
Valorização dos Biorresíduos produzidos no seu território:
• Administração dos serviços de recolha e transporte em regime atualmente de concessão a um privado
• Gestão de contentores e meios de recolha
• Técnico dedicado a tempo parcial à gestão da compostagem doméstica e comunitária, eventualmente a contratar
A RESULIMA fará o tratamento dos biorresíduos tendo anunciado capacidade para cumprir com esta parte da operação
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9.Medidas de Articulação Para a Realização do Estudo
9.1. Iniciativas de envolvimento e articulação com o sistema de gestão de resíduos
responsável pelo tratamento e respetivas evidências
Consulta à entidade em Alta, a RESULIMA

9.2. Iniciativas de envolvimento e articulação com as entidades gestoras dos
municípios contíguos e respetivas evidências
Em desenvolvimento

9.3. Iniciativas de envolvimento da sociedade civil e respetivas evidências
-

Contactos com restaurantes, IPSS´s e instituições produtoras de grandes quantidade de resíduos alimentares.

-

Envio do Plano de Biorresíduos a entidades com interesse no seu desenvolvimento
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10. Consulta Pública

10.1. Calendário da disponibilização em consulta pública
Prevê-se para o mês de maio a consulta pública da versão preliminar do “Estudo para o
desenvolvimento de sistemas de recolha de biorresíduos no Município de Esposende”, com a
duração de 30 dias, a contar a partir de dia 19 de maio.

10.2. Sessão de apresentação pública da versão preliminar do Estudo
A sessão pública de apresentação da versão preliminar do Estudo está prevista para início de
junho de 2021.
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11. Conclusão
Em desenvolvimento

38

