
    
  

DESIGNAÇÃO DO PROJETO  CODIGO DO PROJETO 
     
Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais para o 
Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos 

 Candidatura 39 

     
REGIÃO DA INTERVENÇÃO   
     
Concelho de Leiria 

     
ENTIDADE BENEFICIÁRIA   
     
Município de Leiria 

     
DATA DE APROVAÇÃO  DATA DE INÍCIO  DATA DE CONCLUSÃO 
     
25/11/2020  04/12/2020  02/07/2021 

     
CUSTO TOTAL 
ELEGÍVEL 

 
APOIO FINANCEIRO DO 
FUNDO AMBIENTAL 

 
APOIO FINANCEIRO 
PÚBLICO NAC./REG.* 

     
5.000,00 euros  5.000,00 euros   

    *Quando aplicável 
 
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 
     

 

Os biorresíduos representam uma grande quantidade de recursos que podem ser utilizados. 

Identificam-se como biorresíduos os resíduos alimentares e os resíduos verdes. 

É fundamental a consciencialização para a necessidade de redução da produção destes 

resíduos, sendo essencial a sua valorização. Verificar as opções que permitam o seu desvio de aterro, e 

aferir o potencial de valorização, nomeadamente através da produção de composto e seu 

aproveitamento em hortas domésticas, jardins, hortas comunitárias, e/ou no setor agrícola. Numa 

bioeconomia circular, a reciclagem dos biorresíduos é uma estratégia crucial para otimizar o uso de 

biomassa existente. 

Os biorresíduos são uma fração importante dos resíduos urbanos indiferenciados recolhidos 

pelos municípios, pelo que, é pertinente para o Município de Leiria definir a melhor forma de os gerir, 

tornando-se elementar a existência de um estudo sobre os biorresíduos no concelho de Leiria. 

O objetivo da presente Candidatura é a elaboração de um estudo sobre o estado de arte dos 

biorresíduos no concelho de Leiria. 

O estudo permitirá ao Município de Leiria dispor de uma caracterização do fluxo, dos dados e 

análises técnicas críticas, relativas a projetos operacionais já existentes, para apoio à reflexão do 

Município quanto às opções a tomar, bem como incluir novas propostas passíveis de implementar em 

Leiria. Assim, o projeto deve identificar os respetivos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças 

de experiências na área e de cenários para o concelho de Leiria, que contribuam para a antecipação 

da(s) solução(ões) ou sistema(s) que melhor se adequam à realidade concelhia. 

Pretende-se, ainda com o estudo, a integração de critérios de sustentabilidade na análise, 

antecipando uma comparação o mais objetiva e clara possível de opções de implementação, isoladas 

ou integradas, fundamentando o Sistema de gestão proposto de forma a dar resposta às metas de desvio 
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 de Resíduos Urbanos Biodegradáveis (RUB) de aterro preconizada no Decreto-lei n.º 183/2009, de 10 

de agosto, na sua versão atual, e, nomeadamente ter implementado um sistema de recolha seletiva de 

biorresíduos ou de separação e reciclagem na origem até 31 de dezembro de 2023. 

Deste modo, a candidatura permitirá a congregação de contributos multidisciplinares, 

incluindo um processo com componente participativa e que se considera estratégico para uma análise 

realista com antecipação de aspetos relevantes para a definição de uma solução global de gestão 

adequada e sustentável do fluxo dos biorresíduos no concelho de Leiria.  

A versão preliminar do estudo, deverá acautelar o envolvimento e articulação dos trabalhos na 

elaboração do estudo com atores-chave, através de mecanismos abrangentes reconhecidos (e.g.focus 

groups, consulta a associações locais, ou outros), e nomeadamente: 

 as entidades gestoras dos municípios abrangidos pelo mesmo sistema de tratamento de 

resíduos; 

 a participação da sociedade civil. 

O Relatório Final do Projeto deverá descrever as ações promovidas como a articulação entre 

os agentes envolvidos, o contributo para os objetivos do Plano de Ação para a Economia Circular, bem 

como, enfatizar o Estudo pretendido, e em particular as suas conclusões e propostas para apoio à 

definição das grandes opções do Município de Leiria na resposta a dar ao fluxo dos biorresíduos. 


