
 

 

 

Designação do Projeto Promoção de sistemas porta-a-porta e inovadores para a 
potenciação da recolha seletiva dos resíduos urbanos 
valorizáveis da LIPOR 

 

Código do Projeto POSEUR-03-1911-FC-000133 
 

Objetivo Principal Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 
 

Região de Intervenção Norte - Área Metropolitana do Porto 
 

Entidade Beneficiária LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do 
Grande Porto 

 

 

 

Data de aprovação 16/05/2018 
 

Data de início 01/07/2017 
 

Data de conclusão 31/12/2021 
 

Custo total elegível 722 672,80€ 
 

Apoio financeiro da 
União Europeia 

Fundo de Coesão- 614 271,66€ 

 

Apoio financeiro público 
nacional/ regional 

108 401,14 € 

 

Objetivos, atividades e 
resultados esperados/ 
atingidos 

Esta Operação tem como objetivo a recolha seletiva de 
resíduos das frações multimaterial e de biorresíduos, através 
das recolhas seletivas porta-a-porta nos setores residencial e 
não residencial, com especial enfoque na monitorização dos 
processos de recolha. 
 
Com esta operação a LIPOR pretende obter um incremento 
significativo da recolha seletiva de materiais para valorização 
multimaterial e orgânica inserindo-se assim nas linhas 
orientadoras da sua atividade de gestão dos resíduos urbanos 
definidas no Plano Estratégico da LIPOR 2015-2020, tendo 
como principal enfoque o incremento da recolha seletiva 
multimaterial e de biorresíduos, e constituindo assim um 



 

 

contributo relevante para dar resposta aos objetivos e metas 
que lhe estão consignados no PERSU 2020. 
 
A operação permitirá um incremento nas quantidades de 
resíduos, da fração multimaterial e de biorresíduos 
valorizados, tendo um impacto significativo no cumprimento 
das metas associadas, nomeadamente a meta da preparação 
para reutilização e reciclagem. Também permitirá o acesso a 
informação on time dos processos de recolha, garantindo a sua 
eficácia e otimização. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Nº de Equipamentos fixos ou móveis para 

Recolha Seletiva ou para a prevenção da 

produção de resíduos adquiridos/otimizados 

64.327,00 

Capacidade adicional de 

reciclagem de resíduos 

5.851,00 

População servida pelas infraestruturas de RU/ 

equipamentos/ sistemas alternativos e inovadores de 

prevenção de produção de resíduos, recolha e reciclagem 

multimaterial 

158.300,00 

Resíduos Urbanos (RU) preparados para 

reutilização e reciclagem, no total de RU recicláveis 

0,00 


