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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O principal objetivo do estudo é identificar a melhor estratégia a implementar para a gestão dos 

biorresíduos produzidos (resíduos alimentares e resíduos verdes), com base nas características 

demográficas e geográficas do Município de Condeixa-a-Nova. As soluções analisadas pretendem a 

obtenção de benefícios económicos globais através da valorização desta fração e paralelamente evitar 

custos e impactos ambientais decorrentes da sua eliminação. 

O Município de Condeixa-a-Nova está dividido em 7 freguesias, num território predominantemente rural, 

contrastando com a União de Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova e a União de Freguesias 

de Sebal e Belide, freguesias com características mais urbanas. Estima-se que atualmente a população 

residente seja de 17 733 habitantes. 

No que se refere à produção e gestão de resíduos urbanos, a entidade em alta é a ERSUC, SA, responsável 

pela recolha seletiva multimaterial e pela gestão e tratamento dos resíduos urbanos. O Município de 

Condeixa-a-Nova garante a recolha da fração indiferenciada e de fluxos específicos, dos quais se incluem 

os resíduos verdes. 

A capitação média anual de resíduos urbanos indiferenciados no Município de Condeixa-a-Nova é de 369 

kg/hab.ano. Particularizando a gestão dos biorresíduos, esta assenta essencialmente na recolha e 

tratamento juntamente com a fração indiferenciada. Estima-se que o potencial anual de produção e 

recolha de biorresíduos no Município de Condeixa-a-Nova seja de aproximadamente 2 633 toneladas 

(33,4% de resíduos alimentares e 12,3% de resíduos verdes), tendo como referência a composição dos 

resíduos indiferenciados, apurada através das campanhas de caracterização física realizadas anualmente 

pela ERSUC, SA. Importa salientar que sendo a melhor informação disponível, a composição média dos 

resíduos indiferenciados que dão entrada nas instalações da ERSUC, SA diz respeito a todos os munícipios 

servidos por esta entidade gestora, e não particularizam a realidade do Município de Condeixa-a-Nova. 

Não obstante, a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova desenvolveu um projeto para a recolha seletiva de 

biorresíduos, que foi objeto de candidatura aprovada ao abrigo do Aviso POSEUR-11-2020-15, ciente da 

necessidade da implementação de uma solução que permita recuperar na origem estes resíduos. 

Assim, foram analisados dois cenários de recuperação de biorresíduos, com o intuito de compreender a 

adequabilidade técnica e económica da estratégia já definida pelo Município (Cenário I) comparativamente 

com outras soluções técnicas alternativas possíveis (Cenário II), definidas da seguinte forma: 

i. Cenário I – recolha de proximidade de produtores do setor doméstico, recolha porta-a-porta 

dedicada ao setor não doméstico, recolha seletiva de resíduos verdes a pedido e valorização na 

origem através de compostagem doméstica; 
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ii. Cenário II – recolha de proximidade de produtores do setor doméstico, recolha porta-a-porta 

dedicada aos setores doméstico e não doméstico, recolha seletiva de resíduos verdes a pedido e 

valorização na origem através de compostagem doméstica; 

Ambos os cenários abrangem as 4 freguesias do município com maior potencial técnico-económico, de 

acordo com o “Estudo prévio sobre a implementação da recolha seletiva em Portugal Continental incidindo 

em especial sobre o fluxo dos biorresíduos”, realizado pela Agência Portuguesa do Ambiente, sendo 

abrangidos cerca de 50% da população residente e 80 produtores não domésticos. O serviço de recolha de 

resíduos verdes, já atualmente disponibilizado pelo Município de Condeixa-a-Nova, abrange toda a 

população pelo que serão mantidas as condições operacionais atuais prevendo-se um reforço na 

comunicação no sentido de reforçar a sua promoção junto da população e aumentar os quantitativos 

recuperados. No caso da compostagem doméstica, será abrangida cerca de 3% da população, com especial 

enfoque nas 3 freguesias com menor potencial técnico-económico. 

A tabela seguinte apresenta a análise comparativa dos diferentes cenários através dos resultados dos 

principais indicadores no horizonte do projeto, isto é a abrangência, eficácia e sustentabilidade económica 

e ambiental. 

Tabela A: Análise comparativa dos principais indicadores técnicos, económicos e ambientais 

Indicadores 
CENÁRIOS 

I II 

Taxa de alojamentos servidos 

Resíduos alimentares 53% 49% 

Resíduos verdes 100% 100% 

Produtores não domésticos 73% 73% 

Quantidade de biorresíduos  

Taxa de captura (%) 35% 36% 

Contribuição para a meta de preparação para reutilização e reciclagem (%) 14% 15% 

Sustentabilidade económico-financeira  

Custos unitários da operação (€/t) 132 €/t 177 €/t 

Benefício/Custo (%) 150% 103% 

Sustentabilidade ambiental 

Emissão de gases com efeito de estufa (kgCO₂/t) 99,24 117,61 

Os resultados da análise aos dois cenários corroboram a adequabilidade e a sustentabilidade da estratégia 

a ser implementada representada no Cenário I em termos técnicos, uma vez que as taxas de recuperação 

são semelhantes nas duas alternativas. Em termos económicos, verifica-se que os custos unitários da 

operação mais baixos e um rácio custo/benefício mais elevado correspondem ao Cenário I. Além disso a  

componente ambiental no Cenário I apresenta uma ligeira vantagem quanto às emissões de gases com 

efeito de estufa. 

A implementação da solução proposta (Cenário I) permitirá recuperar anualmente cerca de 900 toneladas 

de biorresíduos no horizonte do projeto (2030), o que representa 35% face ao potencial de produção, 

implicando um investimento total estimado de 572 062 €. Garante-se assim que até 31 de dezembro de 

2023, está implementado e disponibilizado à população um sistema de recolha seletiva de biorresíduos no 

Município de Condeixa-a-Nova. 
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A avaliação da viabilidade económico-financeira demonstra que a implementação da solução proposta 

deverá implicar um aumento tarifário ao utilizador final de cerca de 5,62€ por habitante por ano, por forma 

a garantir o equilíbrio financeiro do sistema e assegurar o cumprimento das orientações da ERSAR sobre a 

necessidade da cobertura integral dos custos associados às atividades de gestão de resíduos. 

A implementação da solução proposta será acompanhada de ações de comunicação e sensibilização aos 

utilizadores abrangidos, com o objetivo de estimular a adesão e a motivação para uma maior participação 

no sistema. Estão previstas ações de rua, de porta em porta, para garantir maior proximidade com os 

potenciais utilizadores e aumentar a probabilidade de adesão. 

A responsabilidade pela implementação e gestão da estratégia para a recolha seletiva e valorização de 

biorresíduos produzidos na área geográfica do Município de Condeixa-a-Nova é partilhada entre as 

entidades gestoras em alta e em baixa, isto é, o Município de Condeixa-a-Nova assegura a implementação 

da solução proposta no seu território e todos os recursos necessários para a execução da recolha seletiva 

dos biorresíduos, entregando-os para valorização nas unidades de tratamento geridas pela ERSUC, SA. Por 

sua vez, a ERSUC, SA garante todas as condições necessárias para a receção, processamento e valorização 

dos biorresíduos entregues pelo Município. 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE BIORRESÍDUOS – MUNICÍPIO DE 

CONDEIXA-A-NOVA 

 

Indicador Observações 

Entidade gestora responsável pela atividade de 
recolha de biorresíduos 

Câmara Municipal de 
Condeixa-a-Nova 

- 

Entidade gestora responsável pelo tratamento e 
valorização dos biorresíduos 

ERSUC, SA - 

População residente (hab) 17 733 
(estimativa INE para 

2019) 

Produção anual de resíduos indiferenciados (t/ano) 5 678 (dados de 2019) 

Potencial de produção anual de biorresíduos 
(t/ano) 

2 633 

(estimativa com base na 
composição dos resíduos 

indiferenciados) 
              Resíduos alimentares 33,4% 

              Resíduos verdes 12,3% 

Solução proposta para a gestão dos biorresíduos produzidos 

Recolha de proximidade para os produtores 
domésticos 

50% 
(taxa de população 

abrangida) 

Recolha porta-a-porta nos produtores não 
domésticos 

80 
(n.º de estabelecimentos 

abrangidos) 

Programas de compostagem doméstica e 
comunitária 

3,4% 
(taxa de população 

abrangida) 

Recolha seletiva de verdes a pedido 100% 
(produtores domésticos 

e não domésticos) 

Taxa de recuperação de biorresíduos prevista (%) 35% 
(valor estimado para o 
horizonte do projeto - 

2030) 

Rácio Opex / Recolha anual (€/t) 132€ 
(valor estimado para o 
horizonte do projeto - 

2030) 

Investimentos previstos (€) 572 062 € (valor acumulado) 

Período de implementação 2022 - 2030 - 
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1. INTRODUÇÃO 

As metas na gestão de resíduos, nomeadamente dos resíduos urbanos e dos fluxos específicos de resíduos, 

foram alteradas com a publicação em 2018 de um novo pacote de Diretivas para os Resíduos no âmbito da 

Economia Circular, das quais se destaca a Diretiva (UE) 2018/851. Entre outros requisitos, esta Diretiva veio 

estabelecer que: i) todos os Estados-Membros asseguram a recolha seletiva de biorresíduos até 31 de 

dezembro de 2023; ii) a partir de 2027 apenas os biorresíduos recolhidos seletivamente serão 

contabilizados para a meta de reutilização e reciclagem de resíduos urbanos, considerando somente a 

quantidade efetiva sujeita ao processo de reciclagem, ou seja, após quaisquer processos de limpeza ou 

triagem que sejam necessários para uma reciclagem de elevada qualidade  e, iii) a meta para a preparação 

e reciclagem é de 65% até 2035. 

Apesar de já existirem soluções dedicadas à recolha seletiva de verdes em todo o país, não abundam as 

soluções de recolha de resíduos alimentares em Portugal. As poucas experiências que existem assentam 

na sua maioria junto de produtores do setor não doméstico, como sejam estabelecimentos de restauração, 

cantinas e similares. 

O desafio de alargar a recolha seletiva de biorresíduos aos setores doméstico e não doméstico, irá 

contribuir para o aumento das taxas de preparação para reutilização e reciclagem e o desvio destes 

resíduos de aterro. Para tal, quer as entidades gestoras em alta, quer as entidades getoras em baixa estão 

neste momento a definir estratégias e ações concretas que respondam ao desafio da gestão de 

biorresíduos, que deverão ter por base uma análise global às opções existentes para a recolha seletiva ou 

valorização na origem, nas suas dimensões técnica, económica e ambiental. 

O principal objetivo do estudo é identificar a melhor estratégia a implementar para a gestão dos 

biorresíduos produzidos tendo em consideração as características demográficas e geográficas do Município 

de Condeixa-a-Nova. Para tal, serão analisadas as soluções a implementar permitam obter benefícios 

económicos globais decorrentes da valorização desta fração evitando, em paralelo, os custos e os impactos 

ambientais decorrentes da sua eliminação. 

O desenvolvimento deste estudo foi financiado pelo Fundo Ambiental ao abrigo do Programa de Apoio à 

Elaboração de Estudos Municipais para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos, 

publicado através do Despacho n.º 7262/2020, de 17 de julho. 
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2. CARATERIZAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE 

CONDEIXA-A-NOVA 

2.1. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS 

TERRITÓRIO 

Situado na Região de Coimbra (NUT III), e pertencente ao distrito de Coimbra, o Município de Condeixa-a-

Nova possui um território com cerca de 138,7 km2,1 de área superficial e faz fronteira a norte com Coimbra, 

a este com Miranda do Corvo e Penela, a sul com Penela e Soure, e com Soure e Montemor-o-Velho a 

oeste. O seu território está subdividido 7 freguesias, nomeadamente: 

+ Anobra; 

+ Ega; 

+ Furadouro; 

+ Zambujal; 

+ UF de Condeixa-a-Velha e  

Condeixa-a-Nova; 

+ UF de Sebal e Belide; 

+ UF de Vila Seca e Bem da Fé. 

 
Figura 1: Freguesias do Município de Condeixa-a-Nova 

(Fonte: adaptado de Direção Geral do Território CAOP 2020, sem escala)  

Em termos de dimensão e classificação territorial, e de acordo com as Tipologia de Áreas Urbanas de 2014 

(TIPAU 2014), as Freguesias de Condeixa-a-Nova classificam-se conforme apresentado na Tabela 1. 

                                                                 
1 PORDATA (2020): Superfície. Lisboa. Fundação Francisco Manuel dos Santos. [Consult. março 2021]. 

N 
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Tabela 1: Dimensão e classificação territorial das Freguesias do Concelho de Condeixa-a-Nova 
(Fontes: INE Censos 2011 e CM Condeixa-a-Nova 2021) 

Freguesia 
População 
residente 

(hab.)2 

Área 
(km2) 3 

Densidade 
populacional 
(hab./km2) 

TIPAU 20144 

Anobra 1 316 16,38 80,3 APR 

Ega 2 835 32,55 87,1 APR 

Furadouro 206 14,41 14,3 APR 

Zambujal 402 18,42 21,8 APR 

UF freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova 8 608 27,65 311,3 APU 

UF de Sebal e Belide 2 723 12,98 209,8 APU 

UF de Vila Seca e Bem da Fé 988 16,27 60,7 APR 

Legenda: APU - Área Predominantemente Urbana; APR - Área Predominantemente Rural. 

Tendo em consideração as características habitacionais verifica-se a predominância de edifícios de 

habitação unifamiliar face ao número de edifícios habitacionais em altura em todas as freguesias do 

município de Condeixa-a-Nova, com exceção da UF de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, que se revela 

como uma zona mista de tipologias, e onde se localiza 89% da totalidade de habitações multifamiliares 

existentes no concelho. Os aspetos mais relevantes que explicam este fator prendem-se com o volume 

populacional do parque habitacional da UF de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, o principal centro 

urbano do concelho, que tem vindo a crescer como resultado da proximidade a Coimbra e, pela 

centralização de equipamentos, serviços e atividades económicas5.  

Quanto à forma de ocupação dos alojamentos familiares pode distribuir-se essencialmente em 2 categorias 

principais: (i) residência habitual e (ii) ocupação sazonal ou secundária. Nesse sentido, as freguesias de 

Condeixa-a-Nova são zonas tipicamente ocupadas como residência habitual, com exceção da freguesia do 

Zambujal, fundamentalmente rural, e que é a zona com maior percentagem de habitações vagas de todo 

o concelho. A Tabela 2 apresenta, de forma resumida, estas informações. 

 

 

 

                                                                 
2 INE – Instituto Nacional de Estatística (2019): Censos 2011 - População residente por freguesia, CAOP 2013. Lisboa. INE. [Consult. 
março 2021]. 
3 Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, 2021. Área da superfície das freguesias [online]. [Consult. março 2021]. 
Direção Geral do Território (2021). CAOP 2020. 
4 INE – Instituto Nacional de Estatística (2014): Freguesias (31/12/2013) classificadas de acordo com a Tipologia de áreas urbanas, 
2014. Lisboa. INE. [Consult. março 2021]. 
5 Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, 2009. 1ª Revisão do PDM de Condeixa-a-Nova – Volume I: Estudos de caracterização. 
[Consult. março 2021]. 
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Tabela 2: Número de alojamentos e forma de ocupação principal 
(Fonte: INE 20116) 

Freguesia 
Alojamentos 

Familiares 
Clássicos (n.º) 

Residência 
habitual 

Ocupação 
sazonal ou 
secundária 

Vagos 

Anobra 657 75,6% 2,4% 21,9% 

Ega 1 438 72,9% 8,8% 18,3% 

Furadouro 132 62,1% 21,2% 16,7% 

Zambujal 342 45,9% 22,2% 31,9% 

UF de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova 4 009 76,1% 8,6% 15,3% 

UF de Sebal e Belide 1 318 76,3% 7,9% 15,8% 

UF de Vila Seca e Bem da Fé 586 62,8% 13,3% 23,9% 

A dinâmica económica do município de Condeixa-a-Nova tem assistido a uma efetiva diminuição dos ativos 

afetos ao setor primário, que em 2011 representavam apenas 1% da população ativa do concelho. Por sua 

vez, observa-se um contínuo reforço dos setores secundário e terciário5. O setor secundário, apesar de 

registar uma tendência de diminuição da sua importância na estrutura económica do concelho, em 2011 

21% da população ativa dedicava-se às atividades secundárias, com destaque para a indústria 

transformadora, que se evidencia como a atividade mais importante deste setor5. Relativamente ao 

processo de terciarização da economia do município de Condeixa-a-Nova, associado às atividades 

comerciais e dos serviços, representa um claro impacto na estrutura da população ativa, uma vez que em 

2011 representava 78% do ativo do município. Por comparação, na Região de Centro, apenas a cidade de 

Coimbra apresenta uma terceirização mais acentuada da economia5. 

Em relação à notoriedade turística do município de Condeixa-a-Nova destaca-se como ex-líbris turístico, as 

Ruínas de Conímbriga, que constituem uma referência do património romano da Península Ibérica e que 

anualmente acolhe um fluxo significativo de visitantes no concelho. No território que abrange todo o 

concelho de Condeixa-a-Nova existem outras referências que contribuem para a atratividade turística da 

região e que importa destacar, tais como: o Paul de Arzila, as Buracas do Casmilo, o Palácio dos Figueiredos, 

a Galeria Manuel Filipe, a Casa-Museu Fernando Namora, o museu PO.RO.S, entre outras5. A dimensão 

natural da paisagem serrana, os solares e casas apalaçadas, que caracterizam a vila de Condeixa-a-Nova, e 

ainda as iguarias tradicionais como o Queijo do Rabaçal, o Azeite Terras de Sicó, o Mel Serra de Sicó, o 

Vinho Terras de Sicó, o cabrito, o borrego, as ervas aromáticas, o chícharo, os enchidos e os frutos secos, 

igualmente contribuem para o desenvolvimento da atividade turística no concelho. 

Tendo em conta o âmbito do presente estudo, destacam-se os estabelecimentos de alojamento e 

restauração, uma vez que têm um elevado potencial de produção de biorresíduos. Na área do concelho de 

Condeixa-a-Nova, em 2018, existiam cerca de 127 estabelecimentos desta natureza, dos quais 23% eram 

unidades hoteleiras e os restantes 77% eram estabelecimentos de restauração e similares7.  

                                                                 
6 INE – Instituto Nacional de Estatística (2012): Alojamentos (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011) e Tipo de 
alojamento face à forma de ocupação e edifício; Decenal - INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011. Lisboa. INE. 
[Consult. março 2021]. 
7 INE – Instituto Nacional de Estatística (2014): Empresas (N.º por Localização geográfica (NUTS 2013) e Atividade económica 
(Subclasse – CAE Rev. 3); Anual. Lisboa. INE. [Consult. março 2021]. 
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GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS 

O Município de Condeixa-a-Nova está inserido no Sistema Multimunicipal de Valorização e Tratamento de 

Resíduos Urbanos do Litoral Centro, cuja exploração está atribuída à ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, 

S.A. A ERSUC, S.A. constituindo-se, assim, como a entidade gestora em alta dos resíduos urbanos 

produzidos no concelho, sendo responsável pelo seu tratamento e processamento com vista à sua 

valorização e reciclagem. Tem também a seu cargo a recolha seletiva multimaterial, integrando tanto o 

setor doméstico como o setor não doméstico. 

O Município de Condeixa-a-Nova garante a recolha da fração indiferenciada, tendo para o efeito um 

modelo de recolha coletivo de disponibilização de contentorização adequada na via pública para a 

deposição destes resíduos. A recolha dos resíduos indiferenciados é realizada através de 6 circuitos que 

têm como destino final a sua deposição o Centro Integrado de Tratamento e Valorização de Resíduos 

Sólidos Urbanos (CITVRSU), gerido pela ERSUC, S.A. 

Igualmente, o Município assegura a recolha seletiva de outros fluxos específicos como por exemplo os 

resíduos verdes, os resíduos volumosos, os óleos alimentares usados, e os resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrónicos (REEE). A recolha dos resíduos volumosos é realizada todas as sextas-feiras nas 

habitações mediante agendamento prévio junto dos serviços competentes.   

Desde janeiro de 2021, o Município de Condeixa-a-Nova tem ao dispor um ecoponto móvel – Eco.RUPI – 

destinado à recolha de resíduos urbanos, de forma itinerante. O Eco.RUPI permite a recolha de 15 fluxos 

de resíduos diferenciados, como por exemplo: óleos alimentares usados, loiças, espelhos e vidros, 

pequenos eletrodomésticos, cabos elétricos, latas de tinta, pilhas e baterias, entre outros.  

Esta iniciativa pretende contribuir para uma gestão de resíduos mais inclusiva, que alcance todas as 

freguesias do território, e para que seja efetuada a correta gestão destes fluxos específicos, evitando a sua 

deposição em aterro. 

 
Figura 2: Ecoponto móvel Eco.RUPI no Município de Condeixa-a-Nova  

(Fonte: CM Condeixa-a-Nova 2021) 

O Município de Condeixa-a-Nova tem previsto a implementação de um sistema PAYT, junto dos produtores 

não domésticos e que consiste na atribuição de um equipamento individual para a deposição de resíduos 

indiferenciados, dotados de identificador com tecnologia RFID. Os utilizadores que aderirem a este sistema 
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irão beneficiar do acesso ao tarifário PAYT, que  calcula a tarifa variável, em função dos resíduos 

indiferenciados produzidos pelos utilizadores. 

Por sua vez, as viaturas de recolha foram já adaptadas com sistema de leitura TAG RFID com o intuito de 

permitir, posteriormente, a identificação/contabilização dos basculamentos realizados. O sistema PAYT 

efetuar-se-á por circuitos e frequências pré-definidas, com medição do volume de resíduos indiferenciados 

produzidos por utilizador. 

Desde 2008, o Município de Condeixa-a-Nova dispõe de um Parque de Resíduos onde é possível os 

munícipes depositarem fluxos de resíduos variados, cujas características e/ou volumes não sejam 

compatíveis com a sua deposição no sistema de contentorização na via pública existentes, nomeadamente: 

verdes, plásticos, papel/cartão, vidro, volumosos, resíduos de construção e demolição (RCD), REEE, óleos 

de motor usados, metais, entre outros. Esta instalação está disponível tanto para a população como para 

outros utilizadores comerciais e industriais, sendo que estes últimos apenas podem depositar nesta 

instalação resíduos de plástico, papel/cartão, metal e vidro, e mediante autorização prévia. 

A Tabela 3 apresenta de forma resumida o modelo de recolha de resíduos urbanos implementado no 

Município de Condeixa-a-Nova. 
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Tabela 3: Modelo de recolha de resíduos urbanos do Município de Condeixa-a-Nova 

 Sistema de recolha N.º contentores Tipologia dos contentores 
População 
abrangida 

(hab) 
Periodicidade de recolha Observações 

Fração indiferenciada Contentores de superfície 

1 252 Carga traseira (800L a 1 100L) 

16 680 1 a 5x/semana 

A periodicidade da recolha depende 
dos circuitos.  
C1, C2, C3 e C5 = 2x/semana; 
C4 = 1x/semana; C6 = 5x/semana.  

188 Carga traseira (110L) 

Fração seletiva 
multimaterial 

Contentores enterrados e 
semi-enterrados 

6 
Enterrado de 3 a 5 m3 ( 

(fluxo vidro: 3 m3; fluxos 
papel/cartão e plástico/metal: 5m3) 

10 945 1x/semana 

fluxo papel e cartão: 1x/semana  
fluxo do plástico/metal: 1x/semana 
fluxo vidro: 15 em 15 dias 
(recolha assegurada pela ERSUC) 

Ecopontos 139 

Cyclea  
de 2,5 m3  

(modelo instalado em maior 
quantidade) 

Resíduos de origem 
comercial 

Fração seletiva 
multimaterial – Porta-a-
porta 

n.d 
Carga traseira 
(120L a 240L) 

s.d. 2x/semana Recolha assegurada pela ERSUC S.A. 
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A Figura 3 apresenta a evolução da produção de resíduos urbanos, nos últimos 10 anos, no Município de 

Condeixa-a-Nova. A Figura 3 evidencia uma tendência ascendente na produção dos quantitativos de 

resíduos urbanos, em especial a partir de 2013, reflexo da melhoria das condições sociais e económicas da 

população e do aumento da população residente, que se tem fixado no concelho durante os últimos anos.  

É ainda possível perceber que é no domínio da recolha seletiva multimaterial que se observam melhorias 

mais expressivas ao longo dos últimos anos, que poderão ser o resultado de medidas que vindo a ser 

aplicadas como o reforço da instalação de ecopontos no território do concelho de Condeixa-a-Nova. 

 

Figura 3: Evolução da produção de resíduos urbanos no Município de Condeixa-a-Nova nos últimos 10 anos 

 

Durante o ano de 2020 foram produzidas cerca de 6 633,6 toneladas de resíduos urbanos, o que 

corresponde a uma capitação média anual de 374 kg/hab.ano. Tendo como período de referência o ano de 

2019, a capitação média anual do Município de Condeixa-a-Nova (369 kg/hab.ano) apresenta um valor 

significativamente inferior ao da capitação média da ERSUC, S.A. (456 kg/hab.ano) bem como da produção 

média per capita nacional registada no mesmo ano, que se fixou em 511 kg/hab.ano8. 

A Figura 4 representa a variação mensal da produção de resíduos urbanos indiferenciados, no período de 

2017 a 2020 onde é possível observar um comportamento relativamente constante ao longo do ano. 

 

                                                                 
8APA (2020): Relatório Anual de Resíduos Urbanos 2019. Amadora 
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Figura 4: Produção mensal de resíduos urbanos indiferenciados no Município de Condeixa-a-Nova, no período de 

2017 a 2020 

Na tabela que se apresenta em seguida pode observar-se a distribuição dos quantitativos globais de RU 

recolhidos no Município de Condeixa-a-Nova, através das diferentes tipologias de recolha, nomeadamente: 

a recolha indiferenciada, a recolha seletiva multimaterial e a recolha no parque de resíduos (Tabela 4). 

Tabela 4: Evolução da produção dos diferentes fluxos de RU, ao longo dos últimos 3 anos 
(Fonte: CM Condeixa-a-Nova)  

2018 2019 2020 

toneladas 

Recolha Indiferenciada 5 725,5 5 678,2 5 760,8 

Recolha Seletiva 573,8 812,4 821,3 

Papel/Cartão 199,4 284,2 310,2 

Emb. de Plástico e Metal 125,0 192,6 221,5 

Vidro 249,4 335,6 289,6 

Parque de Resíduos 58,6 46,8 51,5 

Papel/cartão 4,3 9,4 1,4 

Verdes 50,6 37,4 50,1 

Madeiras 3,7 0,0 0,0 

TOTAL 6 357,9 6 537,4 6 633,6 

 

Apesar de ser percetível uma tendência positiva da evolução da recolha seletiva multimaterial, 

especialmente em 2019, em que esta recolha teve um aumento na ordem dos 42% face a 2018 com o início 

do serviço de recolha seletiva porta-a-porta no mês de agosto, a fração indiferenciada continua a 

representar aproximadamente 87% do total de resíduos urbanos produzidos no concelho. Este facto, 

demonstra a necessidade de reforçar as políticas de prevenção da produção de resíduos bem como de 

promoção da recolha seletiva de resíduos no Município de Condeixa-a-Nova. 

Tendo em conta mais concretamente a evolução da recolha seletiva multimaterial, verifica-se que tem sido 

mais efetiva nos resíduos com origem doméstica, comparativamente com os de origem não doméstica 

(Figura 5), e que poderá estar relacionada com uma maior consciencialização da população para a 
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promoção da correta separação de materiais na origem. Porém, a quebra nos quantitativos recolhidos 

junto dos produtores não domésticos registada no ano de 2020 (-29%), pode resultar diretamente das 

medidas restritivas aplicadas às atividades económicas, em vigor durante os vários estados de emergência 

que sucederam durante esse ano. Perspetiva-se que este fator constitua uma importante influência na 

produção de resíduos nos próximos anos, em especial decorrente da instabilidade económica e cujo 

impacto nas empresas nacionais não é para já passível de estimar. 

  
Figura 5: Evolução da recolha seletiva multimaterial (doméstico e não doméstico) nos últimos 3 anos 

(Fonte: CM Condeixa-a-Nova) 

Importa ainda frisar a relevância que o setor não doméstico tem na recuperação de materiais recicláveis 

no Município de Condeixa-a-Nova, uma vez que os quantitativos recuperados representaram cerca de 21% 

do total de resíduos recolhidos seletivamente, em 2020. A importância do setor terciário no contexto 

económico do Município é um fator que deve ser tido em conta para a gestão mais eficiente dos resíduos 

urbanos e equiparados, uma vez que existe um elevado potencial de exploração da fração reciclável junto 

dos produtores do setor não doméstico. 

Por último, realça-se o trabalho desenvolvido pelo Município de Condeixa-a-Nova, em parceria com a 

ERSUC, S.A., através da organização de diversas iniciativas de sensibilização e educação ambiental junto da 

população, em especial junto das camadas mais jovens, com o objetivo de alertar para a problemática da 

produção de resíduos, da sua redução e reutilização e, da sua valorização. 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

Segundo dados estatísticos do INE, estima-se que a população residente no Município de Condeixa-a-Nova, 

no ano de 2019, fosse de 17 733 habitantes9, que se traduz num aumento de cerca de 4%, face ao valor 

apurado nos Censos de 2011 (17 078 habitantes). O Município de Condeixa-a-Nova possui uma densidade 

populacional de  127,9 hab/km, um valor superior ao da NUT III – Região de Coimbra (100,1 hab/km2) onde 

se insere, e superior tendo em perspetiva o nível nacional (112 hab/km2)10.  

No que se refere aos movimentos pendulares da população no Município, os dados de 2011 demonstram 

uma variação equivalente a 8,39%11 da população residente, o que corresponde aos habitantes de outros 

municípios que entram diariamente para trabalhar ou estudar no Município de Condeixa-a-Nova. Por sua 

vez, regista um maior movimento de saídas diárias da população residente, por estas mesmas razões, tendo 

sido registada uma variação de 34,24%12. Esta variação é reveladora da dependência do Município de 

Condeixa-a-Nova face à oferta de ensino e de emprego existente na envolvente, sobretudo na cidade de 

Coimbra. 

Tabela 5: Resumo dos indicadores de variação da população no Município de Condeixa-a-Nova  
(Fontes: INE - Censos 2011, PORDATA 2019 e Turismo de Portugal 2019) 

População residente1 (hab) 17 733 

Crescimento efetivo/Saldo populacional13 (hab) 176 

População que entra diariamente para trabalhar ou estudarErro! 

arcador não definido. (hab) 
1 488 

População que sai diariamente para trabalhar ou estudarErro! Marcador 

ão definido. (hab) 
6 072 

Variação diária da população (%) -25,85 

 

No que diz respeito ao índice de envelhecimento, o concelho apresenta uma população envelhecida, com 

um rácio de cerca de  140,8 idosos por cada 100 jovens14 de acordo com os dados estimados para 2019. 

Em comparação com os dados relativos aos Censos de 2011, este índice aumentou 25 pontos percentuais.  

 

  

                                                                 
9INE (2020): População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual - INE, Estimativas anuais da 
população residente. Lisboa. INE. [Consult. maio 2021]. 
PORDATA (2020): População residente – 2019 - estimativas a 31 de dezembro. Lisboa. Fundação Francisco Manuel dos Santos. 
[Consult. março 2021]. 
10INE – Instituto Nacional de Estatística (2020): Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual. Lisboa. 
INE. [Consult. março 2021]. 
11INE – Instituto Nacional de Estatística (2013): Proporção da população residente que entra da unidade territorial (movimentos 
pendulares) (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal. Lisboa. INE. [Consult. março 2021]. 
12INE – Instituto Nacional de Estatística (2013): Proporção da população residente que sai da unidade territorial (movimentos 
pendulares) (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal. Lisboa. INE. [Consult. março 2021]. 
13PORDATA (2020): População residente: Saldo populacional anual 2019. Lisboa. Fundação Francisco Manuel dos Santos. [Consult. 
março 2021]. 
14PORDATA (2020):  População residente – Índice de envelhecimento. Lisboa. Fundação Francisco Manuel dos Santos. [Consult. março 
2021]. 



19 
 

3. CARACTERIZAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO E GESTÃO DE 

BIORRESÍDUOS NA ÁREA GEOGRÁFICA 

Segundo a mais recente Diretiva-Quadro Resíduos (DQR 2018)15 os biorresíduos são “os resíduos 

biodegradáveis de jardins e parques, os resíduos alimentares e de cozinha das habitações, dos escritórios, 

dos restaurantes, dos grossistas, das cantinas, das unidades de catering e retalho, e os resíduos similares 

das unidades de transformação de alimentos”. Portanto, é importante ter em consideração que quando se 

trata de biorresíduos estão implícitas as frações orgânicas (ou resíduos alimentares) e verdes.  

Embora sejam ambas frações biodegradáveis, são materiais fisicamente muito diferentes. Por um lado, os 

resíduos orgânicos são constituídos essencialmente por água (cerca de 80%) o que vai ter uma influência 

muito significativa nos requisitos operacionais das atividades de recolha, mas também de tratamento. A 

sua natureza altamente putrescível origina facilmente odores e lixiviados, fatores que criam certa aversão 

por parte da população. 

Os resíduos verdes têm na sua constituição taxas de humidade mais baixas (50% de água), 

comparativamente com os orgânicos, e uma macromolécula denominada de lignina que existe nas paredes 

celulares das plantas que lhes confere rigidez. É esta componente que condiciona a taxa de degradabilidade 

desta fração e, consequentemente, as condições de operação do sistema de tratamento. 

Nas seções seguintes apresenta-se o estado de desenvolvimento da gestão de biorresíduos no Município 

de Condeixa-a-Nova.  

3.1. BIORRESÍDUOS PRODUZIDOS 

Os biorresíduos produzidos no Município de Condeixa-a-Nova, particularmente os resíduos alimentares, 

são atualmente recolhidos e tratados em conjunto com a fração indiferenciada. Neste sentido, o 

apuramento do potencial de produção de biorresíduos no território do Município tem por base os 

quantitativos da fração indiferenciada e a sua composição física, resultado das campanhas de 

caracterização realizadas à entrada do tratamento, no ano de 2020, e cujos resultados se apresentam na 

Figura 6.  

                                                                 
15 Diretiva (UE) 2018/851 
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Figura 6: Composição física dos resíduos indiferenciados recolhidos em 2019 no Município de Condeixa-a-Nova 

(Fonte: CM Condeixa-a-Nova) 

Importa ter em consideração que os dados apresentados no gráfico anterior dizem respeito à composição 

média dos resíduos indiferenciados que dão entrada nas instalações da ERSUC, S.A. provenientes de todos 

os municípios que a integram, pelo que sendo a melhor informação disponível, não representam de forma 

individual a realidade do Município de Condeixa-a-Nova. 

Contudo, é possível concluir que existe uma percentagem considerável de biorresíduos presente na fração 

indiferenciada (48%), sendo que 33% são resíduos orgânicos alimentares e os restantes 12% são resíduos 

verdes.  

No entanto, para o apuramento do potencial de biorresíduos produzidos no Município de Condeixa-a-Nova, 

é ainda necessário considerar os quantitativos de resíduos verdes recuperados seletivamente no modelo 

atualmente implementado, e que se explica com maior detalhe na secção seguinte. 

Em termos quantitativos, na Tabela 6 apresenta-se o potencial de biorresíduos estimado para o Município 

de Condeixa-a-Nova, com a respetiva diferenciação por fração: orgânicos e verdes. 
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Tabela 6: Potencial de produção de biorresíduos no Município de Condeixa-a-Nova16 

Potencial de biorresíduos  Toneladas/ano 

Resíduos indiferenciados 5 678,2  

% resíduos orgânicos 33% 

% resíduos verdes 12% 

    

Resíduos orgânicos 1 895,4 

Resíduos verdes 700,1 

    

Resíduos verdes (recolha 
seletiva) 

37,4 

    

Subtotal resíduos orgânicos 1 895,4 

Subtotal resíduos verdes 737,5 

Potencial de Biorresíduos 2 633 

 

De acordo com a informação apurada, espera-se que o potencial anual de produção e recolha de 

biorresíduos no Município de Condeixa-a-Nova seja de aproximadamente 2 633 toneladas. 

Uma vez que o Município de Condeixa-a-Nova não tem à data do presente estudo um sistema de recolha 

de resíduos alimentares dedicado quer a produtores domésticos como não domésticos, não é possível fazer 

uma distinção direta dos quantitativos recolhidos por origem. 

Existe uma elevada variedade de estabelecimentos com potencial de produção de biorresíduos, 

nomeadamente os de origem comercial como o canal HORECA e as mercearias e frutarias, mas também 

mercados municipais e instituições públicas ou privadas que façam a confeção de refeições como por 

exemplo escolas, instituições particulares de solidariedade social e lares de idosos. A produção de resíduos 

alimentares irá variar em função da tipologia e da dimensão do produtor, o que dificulta um apuramento 

exato do potencial. 

De acordo com os dados disponíveis, estima-se que existam cerca de 110 estabelecimentos com potencial 

de produção de biorresíduos no Município de Condeixa-a-Nova. Considerando que a grande maioria são 

estabelecimentos do setor HORECA estima-se que, em média, cada estabelecimento produz 4 toneladas 

de resíduos alimentares por ano. Assim, o potencial de produção do setor não doméstico neste território 

será de aproximadamente 440 toneladas anuais, o que corresponde a 23% do potencial total de resíduos 

alimentares apurado na Tabela 6, e portanto, os resíduos de origem doméstica deverão representar cerca 

de 77%. 

No que respeita aos resíduos verdes considera-se que os quantitativos totais produzidos têm origem 

unicamente no setor doméstico. 

                                                                 
16 O potencial de biorresíduos foi apurado com base nos quantitativos de resíduos urbanos recolhidos em 2019 pelo Município. 
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3.2. BIORRESÍDUOS RECOLHIDOS SELETIVAMENTE E PROJETOS DE RECOLHA SELETIVA DE 

BIORRESÍDUOS 

Atualmente os resíduos verdes apenas podem ser entregues no Parque de Resíduos de Condeixa-a-Nova, 

ou recolhidos na origem, devendo o requerente do serviço depositar os resíduos verdes num local acessível 

à viatura de recolha e mediante agendamento prévio. Contudo, com o objetivo de melhorar a 

sustentabilidade da gestão destes resíduos produzidos no seu território, o Município de Condeixa-a-Nova 

pretende implementar durante este ano um serviço de recolha seletiva porta-a-porta de resíduos verdes, de 

modo a desviar este fluxo da fração indiferenciada de resíduos e evitar o seu abandono na via pública. 

Desde agosto de 2019, o Município de Condeixa-a-Nova dispõe de uma viatura destinada à recolha 

dedicada de resíduos verdes provenientes de limpezas e manutenção de jardins das habitações, 

nomeadamente aparas, troncos, ramos, relva e ervas. Este veículo de caixa aberta e dotado de grua e garra 

para a recolha de resíduos verdes foi adquirido, no âmbito da candidatura ao POSEUR com a denominação 

con(DEIXA)-à-PORTA. 

Estes resíduos verdes recolhidos terão como destino o Parque de Compostagem Municipal, em 

implementação, onde os materiais lenhosos serão triturados, podendo uma parte ser incorporados no 

horto e jardins municipais, e os restantes encaminhados para compostagem, contribuindo desta forma 

para a valorização destes resíduos. 

O Município de Condeixa-a-Nova encontra-se a dinamizar um projeto piloto, denominado de Biorresíduos 

com Valor destinado à recolha seletiva de biorresíduos, no âmbito de uma candidatura ao Aviso POSEUR 

11-2019-29 e que passa pela adoção de uma solução técnica mista, com base num sistema de 

contentorização de proximidade e recolha porta-a-porta.  

Este projeto piloto prevê a instalação de contentores de superfície para biorresíduos nas zonas de elevado 

aglomerado populacional do concelho, naturalmente, localizadas no centro urbano da Vila de Condeixa-a-

Nova, designadamente: 

+ UF de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova 

o Aglomerado urbano do centro da Vila de Condeixa-a-Nova 

o Urbanização Nova Conímbriga I 

o Urbanização Nova Conímbriga II 

+ UF de Sebal e Belide 

o Urbanização Quinta do Barroso 

Quanto à população abrangida, estima-se que considerando um rácio de 2 pessoas por família, o agregado 

populacional residente no território seja correspondente a cerca de 5 150 habitantes. Adicionalmente, irão 

ser abrangidos cerca de 60 produtores do canal HORECA. 
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Tabela 7: Área de intervenção do projeto-piloto 

População Território-alvo 
Alojamentos 

(N.º) 
Contentores 

instalados (N.º) 

5 150 

Aglomerado urbano da vila 
de Condeixa 

1 702 130 

Urbanização Nova 
Conímbriga I 

382 20 

Urbanização Nova 
Conímbriga II 

245 19 

Urbanização Quinta do 
Barroso 

246 21 

Na prática, as intervenções planeadas para a implementação deste projeto compreendem as seguintes 

soluções técnicas: 

+ Distribuição de e-Kits de adesão 

Inicialmente, irão ser distribuídos às famílias identificadas no território-alvo kits de adesão que incluem um 

balde, com capacidade aproximada de 10 litros, para deposição dos resíduos alimentares nas suas 

habitações e, ainda, de material informativo e de sensibilização.  

Aos residentes das áreas onde estarão localizados os contentores com acesso controlado Redin na via 

pública, será disponibilizado um cartão de acesso, por forma a monitorizar o sistema de recolha e aferir a 

taxa efetiva de participação. 

+ Aquisição de contentores com volumes apropriados 

Setor doméstico: 

 Modelo de recolha de proximidade, que prevê a instalação de contentores entre os 360L e 800L, que 

irão estar localizados junto dos contentores indiferenciados, em zonas selecionadas estrategicamente 

para o efeito; 

 O sistema de contentorização terá acesso controlado através de fechadura gravítica e/ou via cartão 

RedIn, para aferir a adesão dos cidadãos envolvidos, e garantir a qualidade dos biorresíduos aí 

acondicionados.  

Setor não doméstico: 

 Modelo de recolha porta-a-porta junto dos estabelecimentos aderentes, que prevê a colocação de 

contentores entre os 80L e 800L, na maioria equipados com fechadura gravítica e/ou acesso via RedIn. 

 

+ Aquisição de hardware e sistema de gestão de informação 

Dado que o sistema de contentorização terá acesso controlado, será adquirido software e hardware 

específico para garantir a gestão dos acessos, monitorização da informação obtida, e leitura dos 

identificadores RedIn, otimização da recolha, controlo dos custos inerentes, entre outros. 
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+ Aquisição de viatura de recolha diferenciada de biorresíduos 

Tendo em vista a otimização do sistema de recolha, este projeto prevê a aquisição de uma viatura destinada 

à recolha diferenciada de biorresíduos. 

+ Plano de comunicação e sensibilização da comunidade 

O Plano de comunicação e sensibilização da comunidade é composto por diferentes abordagens, a 

saber: 

 Campanha de comunicação e informação junto da população através de contacto inicial porta-a-porta; 

 Conceção e produção de suportes informativos com conteúdo destinado a esclarecer e apelar à 

separação dos resíduos orgânicos; 

 Aquisição de sinalética informativa para afixação nos contentores de proximidade; 

 Publicitação da operação na imprensa; 

 Aquisição de material promocional para privilegiar a consciencialização da população para a temática 

da separação e valorização de resíduos 

3.3. BIORRESÍDUOS DESVIADOS PARA COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA E/OU DOMÉSTICA E 

PROJETOS EXISTENTES 

Após as várias experiências iniciadas em 2010, através da dinamização de diversos projetos de 

compostagem desenvolvidos no território do Município de Condeixa-a-Nova, nomeadamente os projetos 

de compostagem doméstica em moradias e escolas, o projeto Bioverde arrancou em janeiro de 2019 

(financiado pelo programa POSEUR), no âmbito do Plano Municipal de Gestão de Resíduos do Município. 

 
Figura 7: Cartaz de promoção do projeto Bioverde no Município de Condeixa-a-Nova 

(Fonte: CM Condeixa-a-Nova 2021) 
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Este projeto destina-se a todos os munícipes com interesse em realizar compostagem e que disponham de 

quintal, jardim ou logradouro nas suas habitações. Assim, aos munícipes interessados é prestada formação 

inicial, oferta do kit de compostagem, que inclui o compostor, balde e arejador, e ainda é fornecido 

acompanhamento técnico por parte dos técnicos municipais. 

O projeto Bioverde, tem como objetivo principal envolver as famílias do Município, na prática da 

compostagem doméstica e sensibilizar todos os intervenientes para a necessidade de reduzir e valorizar de 

forma consciente os resíduos através da participação ativa da população para a gestão de resíduos urbanos 

do concelho. Na Tabela 8 são apresentados os principais indicadores sobre o desempenho deste projeto. 

Tabela 8: Principais indicadores sobre o projeto Bioverde 
(Fonte: CM Condeixa-a-Nova) 

Projeto de Compostagem doméstica Bioverde 

Data de início do projeto Janeiro de 2019 

N.º compostores 200 

Capacidade dos compostores (m3) 0,33 

Indicador de adesão 
(comp. utilizados/comp. entregues) 

96% 

Alojamentos abrangidos (n.º) 112 

Utilização do composto produzido Jardim/Horta 

Mecanismos de monitorização do 
projeto implementado 

 Realização de 2 visitas junto dos participantes, 

após a entrega dos compostores, para auxiliar 

e esclarecer qualquer dúvida, durante o início 

do projeto. 

 Contacto telefónico após alguns meses para 

avaliar processo de compostagem. 

 

3.4. CAPACIDADE INSTALADA DE TRATAMENTO DE BIORRESÍDUOS EM ALTA 

O Município de Condeixa-a-Nova integra o Sistema Multimunicipal de Valorização e Tratamento de 

Resíduos Urbanos do Litoral Centro, cuja exploração está atribuída à ERSUC, S.A.. 

A ERSUC, S.A. abrange uma área com cerca de 6 700 km2 e uma população de aproximadamente 1 milhão 

de habitantes, sendo responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos urbanos produzidos nos 36 

Municípios que a integram. 

No ano de 2012, a ERSUC, S.A. concluiu a construção de duas infraestruturas, os Centros Integrados de 

Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (CITVRSU), a funcionar nas freguesias de Vil de 

Matos e Eirol pertencentes aos concelhos de Coimbra e Aveiro, respetivamente. Em conjunto, estes dois 

Centros recorrendo às melhores tecnologias disponíveis, são compostos pelas seguintes soluções de 

tratamento: 

 

+ 2 unidades de Tratamento Mecânico e Biológico (TMB); 
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+ 2 aterros sanitários; 

+ 7 estações de transferência; 

+ 2 centrais de triagem dos fluxos da recolha seletiva; 

+ 7 ecocentros; 

+ 2 unidades de produção de CDR; 

+ 5 centrais de valorização energética de biogás 

Especificamente relacionado com a gestão de biorresíduos a ERSUC, S.A. tem previstos investimentos para 

a adaptação das suas duas unidades de TMB com linhas dedicadas para a valorização dos biorresíduos que 

serão recolhidos seletivamente em todos os municípios da Região Centro que a integram, nos seguintes 

moldes: 

Tabela 9: Capacidade instalada e a instalar para o tratamento de biorresíduos, sob a gestão da ERSUC, SA 
(Fonte: ERSUC, S.A) 

Nome da 
infraestrutura / 

Solução de 
Valorização 

Ponto de 
situação da 
instalação 

Tipologia dos 
resíduos tratados 

Capacidade 
instalada 
(t/ano) 

Capacidade 
a instalar 
(t/ano) 

Produto final 
após 

valorização 
dos 

biorresíduos 

Quantidade de 
produto final 

TMB Aveiro 

Existente Fração indiferenciada 190 000 - Composto (t) 8 342* 

Adaptação 
Biorresíduos 

(recolha seletiva) 
- 20 000 Composto (t) - 

TMB Coimbra 
Existente Fração indiferenciada 190 000 - Composto (t) * 

Adaptação 
Biorresíduos 

(recolha seletiva) 
- 20 000 Composto (t) - 

*no total das duas unidades 

3.5. UTILIZAÇÃO DE BIORRESÍDUOS TRATADOS 

Depois de tratados nas unidades de valorização da ERSUC, S.A. os biorresíduos originam essencialmente 

dois tipos de produtos, composto orgânico e biogás que depois é transformado em energia elétrica. 

Em termos mais específicos para cada unidade de tratamento, e em linha com a informação apresentada 

anteriormente, os produtos finais obtidos e a sua principal utilização são apresentados na tabela seguinte. 
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Tabela 10: Produtos produzidos nas unidades de tratamento e valorização de biorresíduos da ERSUC, SA, e principais 
formas de utilização 

(Fonte: ERSUC, S.A 2019) 

Infraestrutura / Solução de 
Valorização 

Produto final após 
valorização dos 

biorresíduos 

Quantidade 
produzida por ano 

Principais formas de utilização do produto 
final 

CITVRSU  
de Coimbra e Aveiro 

(Digestão Anaeróbia + 
cogeração) Energia  35 548 MWh Rede Elétrica Nacional 

Aterros sanitários  
(cogeração) 

Unidade de 
Compostagem de Vil de 

Matos 
Composto 

8 342 toneladas 

FERTISUC®: 
- CLASSE II: culturas arbóreas e arbustivas, 
nomeadamente pomares, olivais, vinhas e 
espécies silvícolas. 
 
ADUBOM®: 
- CLASSE IIA: culturas arbóreas e 
arbustivas, nomeadamente pomares, 
olivais, vinhas e espécies silvícolas 

Unidade de 
Compostagem de Eirol 

Composto 

BIOCRESCE® 
- CLASSE IIA: a utilizar apenas 
em culturas arbóreas e arbustivas, 
nomeadamente pomares, olivais, vinhas e 
espécies silvícola. 

 

O destino dos compostos orgânicos produzidos, mediante a sua qualidade, será a venda a agricultores, 

empresas de jardinagem e empresas florestais. 
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4. ANÁLISE DE SOLUÇÕES DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS 

4.1. ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS 

As diferentes soluções de recuperação de biorresíduos que são analisadas no presente estudo foram 

definidas atendendo aos seguintes aspetos: i) a análise de benchmarking sobre as principais opções 

técnicas disponíveis de recolha e de valorização na origem, ii) as condições sociodemográficas e territoriais 

do Município de Condeixa-a-Nova, iii) o atual modelo de gestão de resíduos urbanos, iv) o potencial de 

produção de biorresíduos estimado e, v) a selecção de soluções que pelas suas características operacionais 

melhor se adequam ao contexto de Condeixa-a-Nova, numa ótica da maior eficiência do processo e da 

sustentabilidade técnica e económica do sistema integrado. 

Importa ter em consideração que o atual modelo de gestão de biorresíduos do Município de Condeixa-a-

Nova assenta essencialmente na fração verde, pelo que o desenho da estratégia deverá ter por base um 

nível de ambição realista e enquadrado num contexto de novidade que o sistema constituirá tanto para o 

Município como para a população. A integração da fração orgânica (resíduos alimentares) deverá, portanto, 

realizada de forma gradual e centrada nas zonas de maior potencial de produção desta fração por forma a 

permitir uma maior otimização da própria operação. Foi também tido em conta o setor não doméstico e a 

importância que poderá ter no sistema. Com base nestes aspetos, foram analisados os seguintes cenários: 

CENÁRIO I: 

 recolha seletiva de biorresíduos em regime de proximidade: em linha com o atual modelo de 

recolha de indiferenciados o que permitirá uma melhor otimização os recursos existentes a médio 

prazo. Dando continuidade ao projeto atualmente em implementação, considera-se um aumento 

gradual até cerca de 50% da população abrangida por este serviço em 2030, nomeadamente nas 

seguintes freguesias: UF de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova (35% da população do 

município), UF de Sebal e Belide (6% da população), freguesia de Ega (6% da população) e 

freguesia de Anobra (4% da população). A recolha terá uma periodicidade de 2x/semana, num 

turno diário 6 dias de trabalho por semana nos meses entre outubro e abril, e de 3x/semana, num 

turno diário 6 dias de trabalho por semana nos restantes meses do ano. Considera-se a instalação 

de contentorização para os biorresíduos junto aos atuais pontos de deposição de indiferenciados; 

 recolha porta-a-porta nos produtores não domésticos: dando continuidade ao projeto atualmente 

em implementação, considera-se um aumento gradual da sua abrangência até um total de 73% 

dos estabelecimentos instalados no Município em 2030 (cerca de 80 utilizadores não domésticos); 

 recolha seletiva de resíduos verdes a pedido: esta solução é a mais adequada para a gestão dos 

resíduos verdes, abrangendo todas as habitações do concelho onde são produzidas quantidades 

relevantes de resíduos de jardim permitindo o seu desvio dos restantes fluxos urbanos, 
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especialmente dos resíduos alimentares. Considera-se o reforço da promoção do serviço 

atualmente disponível no município, junto da população para garantir maiores taxas de 

recuperação destes resíduos, encaminhados para o Parque de Compostagem Municipal; 

 compostagem doméstica: nas zonas rurais ou onde a dispersão populacional é mais elevada, a 

recolha seletiva pode tornar-se economicamente insustentável. Nestas áreas onde a tipologia das 

habitações é maioritariamente unifamiliar, uma solução adequada e eficaz passa por promover a 

valorização na origem através da compostagem doméstica. Dando continuidade ao projeto 

BIOVERDE, considera-se um aumento gradual desta solução nos alojamentos nas freguesias de 

Furadouro, Zambujal e UF Vila Seca e Bem da Fé, que tenham condições para acolher esta opção, 

nomeadamente moradias com jardins. Serão abrangidas 340 habitações até 2029, o que 

representa cerca de 3% dos alojamentos do Município. 

CENÁRIO II: 

 recolha seletiva de biorresíduos em regime de proximidade: será disponibilizado o serviço de 

recolha seletiva em regime de proximidade em iguais condições às definidas para o Cenário I, 

dando continuidade ao projeto atualmente em implementação. As freguesias a abranger são a UF 

de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova (29% da população do município), a UF de Sebal e Belide 

(6% da população), freguesia de Ega (6% da população) e freguesia de Anobra (4% da população). 

 recolha porta-a-porta no setor doméstico: em zonas de moradias (em Freguesia a definir, área com 

características urbanas), esta é uma solução para realizar um teste piloto, abrangendo 589 

alojamentos com implementação gradual atingindo o máximo em 2030, e que representa cerca 

de 6% da população residente. A recolha realiza-se 3x/semana, num turno diário e em 6 dias de 

trabalho semanais. Considera-se a distribuição de contentores de 40L dedicados aos resíduos 

alimentares. Este modelo fará sentido se as restantes 4 frações de resíduos urbanos forem 

igualmente incluídos neste modelo de recolha; 

 recolha porta-a-porta nos produtores não domésticos: considera-se a disponibilização deste 

serviço ao setor não doméstico em iguais condições às apresentadas no Cenário I; 

 recolha seletiva de resíduos verdes a pedido: como no Cenário I, esta solução será igualmente 

reforçada em termos de promoção para garantir maiores taxas de recuperação destes resíduos, 

e desta forma encaminhar os resíduos verdes para o Parque de Compostagem Municipal; 

 compostagem doméstica: tal como apresentado no Cenário I e dando continuidade ao projeto 

BIOVERDE, a promoção da valorização na origem, sobretudo nas freguesias anteriormente 

mencionadas no Cenário I, sempre que reunam condições para acolher esta opção. Tal como no 

Cenário I, considera-se um aumento gradual até 340 habitações em 2029. 

Os resultados da análise comparativa entre estes dois cenários apresentam-se na tabela seguinte. Esta 

análise teve por base a metodologia definida pelo Fundo Ambiental17. 

                                                                 
17 NOVA.id.FCT (2021): Guia para o planeamento de sistemas de recolha de biorresíduos. Promovido pelo Fundo Ambiental 
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Tabela 11: Análise comparativa de soluções de recolha de biorresíduos  

Indicadores Unid. 
CENÁRIO I  CENÁRIO II 

2023 2027 2030  2023 2027 2030 

Acessibilidade ao serviço de recolha          

Taxa de alojamentos servido com recolha seletiva e 
reciclagem na origem dos biorresíduos 

         

Resíduos alimentares % 31% 45% 53%  31% 44% 49% 

Via pública % 29% 43% 50%  29% 30% 30% 

Porta-a-porta % 0% 0% 0%  0% 12% 17% 

Reciclagem na origem % 2% 2% 2%  2% 2% 2% 

Resíduos verdes % 100% 100% 100%  100% 100% 100% 

Via pública % 0% 0% 0%  0% 0% 0% 

Porta-a-porta % 98% 98% 98%  98% 98% 98% 

Reciclagem na origem % 2% 2% 2%  2% 2% 2% 

Taxa de produtores não domésticos servidos com 
recolha seletiva e reciclagem na origem dos 
biorresíduos 

         

Produtores não domésticos % 55% 64% 73%  55% 64% 73% 

Quantidade de biorresíduos          

Quantidade potencial de biorresíduos  t  2 613 2 582 2 550  2 613 2 582 2 550 

Quantidade de biorresíduos recolhidos 
seletivamente 

 t  429 701 900  429 699 915 

Taxa de captura de biorresíduos % 16% 27% 35%  16% 27% 36% 

Contribuição dos biorresíduos recolhidos 
seletivamente para a taxa de preparação para 
reutilização e reciclagem 

% 9% 11% 14%  9% 11% 15% 

Sustentabilidade económico-financeira          

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

€ 93 625 € 112 046 € 113 953 €  119 766 € 148 355 € 155 754 € 

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

% 85% 119% 150%  62% 83% 103% 

 
Investimento (valor acumulado descontado) 
 

€ 383 789 € 517 759 € 517 759 €  383 789 € 650 838 € 650 838 € 
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Indicadores Unid. 
CENÁRIO I  CENÁRIO II 

2023 2027 2030  2023 2027 2030 

 

Viabilidade do projeto - Indicadores económico-
financeiros   

       

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

€ -332 062 € -291 236 € 3 264 €  -415 855 € -658 605 € -504 410 € 

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

ano 2 7 9  2 7 10 

IR - Índice de Rendibilidade (VAL/Investimento) % -87% -56% 1%  -108% -101% -78% 

AE - Anuidade Equivalente (valor anual equivalente 
ao VAL) 

€ -119 658 € -48 523 € 402 €  -149 853 € -109 730 € -62 189 € 

Quantidade Crítica t 654 684 640  986 1 136 1 102 

Notas          

Custo do capital % 4% 4% 4%  4% 4% 4% 

Depreciações e amortizações (média/ano, desde 
2021 até data de referência) 

€ 33 393 € 18 796 € 13 157 €  33 393 € 24 932 € 17 452 € 

Sustentabilidade ambiental          

Emissão de gases com efeito de estufa  kg CO₂/t  161,93 127,33 99,24  161,93 145,72 117,61 
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4.2. ANÁLISE CUSTO-EFICÁCIA DAS SOLUÇÕES ESTUDADAS 

A tabela seguinte apresenta a análise comparativa dos diferentes cenários através dos principais 

indicadores: abrangência, eficácia, sustentabilidade económica e ambiental. 

Tabela 12: Análise comparativa dos principais indicadores técnicos, económicos e ambientais 

Indicadores 
CENÁRIOS  

I II  
Taxa de alojamentos servidos  

Resíduos alimentares 53% 49%  

Resíduos verdes 100% 100%  

Produtores não domésticos 73% 73%  

Quantidade de biorresíduos   

Taxa de captura (%) 35% 36%  

Contribuição para a meta de preparação para reutilização e reciclagem (%) 14% 15%  

Sustentabilidade económico-financeira   

Custos unitários da operação (€/t) 132 €/t 177 €/t  

Benefício/Custo (%) 150% 103%  

Sustentabilidade ambiental  

Emissão de gases com efeito de estufa (kgCO₂/t) 99,24 117,61  

Os cenários analisados permitem atingir taxas de recuperação de biorresíduos muito semelhantes, 

designadamente 35% no Cenário I e 36% no Cenário II, contribuindo de forma similar para a meta de 

preparação para reutilização e reciclagem (14% e 15%, respetivamente). Contudo, em termos técnicos e 

operacionais, a solução de recolha em proximidade é a opção que melhor possibilita uma otimização 

eficiente dos recursos existentes uma vez que está em linha com o atual modelo de gestão.  

Analisando os principais indicadores económico-financeiros, o Cenário I apresenta valores mais vantajosos, 

quer nos custos unitários de operação (132€/t) quer no rácio benefício/custo (41%) quando comparado 

com o Cenário II. 

No que concerne aos indicadores ambientais, o Cenário I apresenta valores inferiores de emissão de gases 

com efeito de estufa. 

Em suma, os resultados corroboram a adequabilidade e a sustentabilidade da estratégia posta em prática 

pelo Município de Condeixa-a-Nova, representada no Cenário I, quer em termos técnicos, mas também 

nas vertentes económica e ambiental.  

São as opções técnicas que definem o Cenário I  que constituirão a solução proposta. 
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5. ANÁLISE DA SOLUÇÃO PROPOSTA 

5.1. POTENCIAL DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS, POPULAÇÃO ABRANGIDA E CONTRIBUTOS PARA O 

CUMPRIMENTO DAS METAS SGRU 

A solução técnica proposta permite atingir os seguintes parâmetros em termos de população servida, 

potencial de recuperação de biorresíduos e respetivo contributo para as metas de gestão de resíduos da 

ERSUC, SA: 

Tabela 13: Potencial de recolha, população abrangida e contributos para as metas 

Indicadores unid. 
CONDEIXA-A-NOVA 

2023 2027 2030 

Abrangência da solução proposta 

População servida com recolha seletiva e reciclagem na origem dos biorresíduos 

Resíduos alimentares % 31% 46% 53% 

Resíduos verdes % 100% 100% 100% 

Produtores não domésticos servidos com recolha seletiva e reciclagem na origem dos biorresíduos 

Resíduos alimentares n.º 60 70 80 

Resíduos verdes n.º 0 0 0 

Quantidade de biorresíduos recuperados 

Quantidade potencial de biorresíduos t 2 613 2 582 2 550 

Quantidade de biorresíduos recuperados t 429 701 900 

Taxa de captura de biorresíduos % 16% 27% 35% 

Contribuição dos biorresíduos recolhidos 
seletivamente para a taxa de preparação para 
reutilização e reciclagem 

% 9% 11% 14% 

 

5.2. EVOLUÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE BIORRESÍDUOS A RECOLHA SELETIVAMENTE E A DESVIAR 

PARA SOLUÇÕES DE COMPOSTAGEM 

Nos gráficos seguintes apresenta-se a evolução dos quantitativos de biorresíduos que se espera recolher 

seletivamente com a implementação da solução proposta, assim como os biorresíduos desviados para 

soluções de valorização na origem. 
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Figura 8: Evolução dos quantitativos de biorresíduos a recolher seletivamente 

 

 
Figura 9: Evolução dos quantitativos de biorresíduos a desviar para compostagem doméstica e comunitária 

5.3. PROCURA POTENCIAL DE COMPOSTO NA ÁREA GEOGRÁFICA 

Prevê-se que a qualidade do composto produzido a partir de biorresíduos de recolha seletiva seja elevada, 

estando por isso apto a ser aplicado como fertilizante na agricultura e na jardinagem e/ou como substrato 

na produção de plantas. Para além disso, este composto orgânico poderá ainda ser aplicado em pomares, 

olivais, vinha e áreas florestais. 

A estimativa do potencial de procura do composto na região do Município de Condeixa-a-Nova teve por 

base a análise da Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) desenvolvida pela Direção-Geral do Território, 

nomeadamente no que respeita a usos de produção que mais facilmente incorporam composto de base 

de biorresíduos. 
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Considerando as áreas ocupadas por culturas de vinha, olival e pomares, verificou-se que a região de 

Condeixa-a-Nova demonstra um elevado potencial de utilização do composto produzido, uma vez que 

estas ocupam cerca de mil hectares: 

+ Vinha: 270 hectares 

+ Olival: 721 hectares 

+ Pomar: 48 hectares 

Desta forma, é possível concluir que a procura potencial de composto não será limitada pelo território e 

aplicações agrícolas. 

 

5.4. DESAGREGAÇÃO GEOGRÁFICA DAS SOLUÇÕES PRECONIZADAS 

5.4.1. Evolução de quantitativos de biorresíduos a recolher e valorizar localmente para cada 

zona e população abrangida 

Na tabela seguinte apresenta-se informação desagregada relativa à solução proposta, por modelo técnico 

e por Freguesia, nomeadamente no que diz respeito à população abrangida e à evolução dos quantitativos 

que se espera recuperar. 

Tabela 14: População abrangida e evolução dos quantitativos a recolher e a valorizar localmente  

Solução técnica 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Recolha seletiva em regime de proximidade 

População abrangida (%) 0% 29% 29% 34% 37% 40% 43% 44% 47% 50% 

UF Condeixa-a-Velha e 
Condeixa-a-Nova 

0 4 658 4 658 4 808 5 100 5 300 5 500 5 200 5 400 6 000 

       UF Sebal e Belide 0 492 492 492 600 700 800 900 1 000 1 000 

       Ega 0 0 0 500 600 700 800 900 1 000 1 000 

       Anobra 0 0 0 200 200 300 400 500 600 600 

Biorresíduos valorizados (t/ano) 0 173 182 222 252 282 314 325 359 399 

Recolha seletiva de resíduos verdes a pedido 

População abrangida (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Biorresíduos valorizados (t/ano) 36 58 80 102 123 145 165 186 206 226 

Recolha porta-a-porta nos produtores não domésticos 

Estabelecimentos abrangidos (nº) 0 60 60 60 60 60 70 70 80 80 

Biorresíduos valorizados (t/ano) 0 139 145 150 155 160 192 198 233 240 

Compostagem doméstica  

População abrangida (%) 1,1% 1,6% 2,0% 2,2% 2,4% 2,6% 2,8% 3,0% 3,2% 3,4% 

         Furadouro 22 32 40 42 46 50 54 58 60 64 

         Zambujal 44 62 80 84 95 100 108 116 126 128 

         UF Vila Seca e Bem da Fé 130 186 229 257 276 300 320 340 360 385 

Biorresíduos valorizados (t/ano) 12 18 22 24 26 28 30 32 34 35 

Biorresíduos valorizados face ao potencial 

Biorresíduos (%) 2% 15% 16% 19% 21% 24% 27% 29% 32% 35% 
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5.4.2. Impacto expectável na mudança dos comportamentos sociais para cada zona 

Prevê-se que com a implementação de um novo modelo de recolha seletiiva no Município de Condeixa-a-

Nova, a população e os estabelecimentos abrangidos por este serviço deverão apresentar impactos 

consideráveis, sobretudo no que concerne à alteração de comportamentos e à consciencialização em 

matéria de gestão de resíduos, da economia circular e/ou de outras matérias relacionadas com o ambiente. 

Além disso, o público-alvo será acompanhado por ações regulares de informação e de sensibilização, que 

irão esclarecer quanto ao funcionamento do sistema em apreço e às melhores práticas de gestão de 

resíduos nas respetivas habitações, mas também criar um vínculo ao serviço por parte dos aderentes. 

Diretamente relacionado com a gestão dos resíduos alimentares, designadamente na sua prevenção, o 

combate ao desperdício alimentar será um tópico bastante relevante nas ações de informação e de 

sensibilização. Deste modo, prevê-se que um impacto expectável seja a redução do desperdício alimentar 

no Município de Condeixa-a-Nova. 

Dada a maior consciencialização da separação na origem dos resíduos produzidos nas suas habitações ou 

estabelecimentos, prevê-se a recuperação de outros materiais recicláveis aumente (e.g. embalagens 

plástico/metal, vidro e papel/cartão), consequência de um maior envolvimento, disponibilidade e 

motivação em participar na separação de resíduos. 

5.5. INVESTIMENTOS A REALIZAR E FONTES DE FINANCIAMENTO 

A implementação da estratégia para a gestão dos biorresíduos implicará a realização de diversos 

investimentos relacionados com a aquisição de equipamentos de recolha e de valorização na origem, com 

um montante total estimado de 572 062 €. A lista dos investimentos previstos pelo Município de Condeixa-

a-Nova, assim como as respetivas fontes de financiamento são apresentadas na tabela seguinte. 

Tabela 15: Lista de investimentos a realizar e fontes de financiamento 

Tipologia do 
investimento 

Descrição Quantid. 
Custo 

estimado 
Fontes de 

financiamento 
Informação 

adicional 

Contentorização 

Contentorização de 
superfície destinados aos 
utilizadores não domésticos 
para deposição de 
biorresíduos 

280 55 842,00€  

Capitais próprios 
e contribuição 

POSEUR 
(atribuída) 

140 contentores 
contemplados na 

candidatura 
POSEUR aprovada 

Contentores de superfície 
de 800L, com tampa 
pequena de deposição com 
tranca acionada por 
sistema de controlo de 
acesso Redin 

120 169 740€ 

Capitais próprios 
e contribuição 

POSEUR 
(atribuída) 

60 contentores 
contemplados na 

candidatura 
POSEUR aprovada 

Baldes de cozinha, 
destinados aos utilizadores 
domésticos como parte do 
kit inicial de separação de 
biorresíduos 

5 070 56 124,90€  

Capitais próprios 
e contribuição 

POSEUR 
(atribuída) 

2 580 contentores 
contemplados na 

candidatura 
POSEUR aprovada 
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Tipologia do 
investimento 

Descrição Quantid. 
Custo 

estimado 
Fontes de 

financiamento 
Informação 

adicional 

Contentores de superfície 
de 80 a 800L para os 
utilizadores não domésticos 

100 1 339,69 € 

Capitais próprios 
e contribuição 

POSEUR 
(atribuída) 

80 contentores 
contemplados na 

candidatura 
POSEUR aprovada 

Compostores domésticos 140 4 200,00 € 

Capitais próprios 
e contribuição 

pública nacional 
(a concorrer) 

- 

Viaturas 

Viatura de recolha para a 
recolha de biorresíduos 

1 162 360,00 €  

Capitais próprios 
e contribuição 

POSEUR 
(atribuída) 

Candidatura 
POSEUR aprovada 

Viatura de lavagem 1 39 975,00 € 

Capitais próprios 
e contribuição 

POSEUR 
(atribuída) 

Candidatura 
POSEUR aprovada 

Outros 
equipamentos 

Software 1 52 816,20 € 

Capitais próprios 
e contribuição 

POSEUR 
(atribuída) 

Candidatura 
POSEUR aprovada 

Cartões de acesso aos 
contentores 

5 600 20 664,00 

Capitais próprios 
e contribuição 

POSEUR 
(atribuída) 

2 100 cartões 
contemplados na 

candidatura 
POSEUR aprovada 

 

5.6. MEDIDAS A TOMAR EM PARALELO PARA ESTIMULAR A ADESÃO E CONTINUIDADE DO 

CONTRIBUTO DO CIDADÃO PARA O SISTEMA 

A implementação da solução proposta será acompanhada de ações de comunicação e sensibilização à 

população abrangida, com o objetivo de estimular a adesão e a motivação para uma maior participação no 

sistema por parte dos munícipes. 

Estas campanhas são parte fundamental do sistema e o seu sucesso dependerá da eficácia da comunicação 

com os cidadãos. Nesse sentido, está previsto o desenvolvimento das seguintes medidas: 

Tabela 16: Medidas de incentivo à participação 

Medida Público-alvo Descrição 

Recolha seletiva de resíduos 
alimentares em regime de 
proximidade 

População em geral 
(residente na área de 

abrangência do sistema) 

Ações de comunicação que acompanharão a implementação física do 
sistema de recolha, com objetivo apresentar o modelo, explicar o seu 
funcionamento e angariar utilizadores. Estas campanhas serão 
desenvolvidas na rua, de porta em porta, para garantir maior 
proximidade com os potenciais utilizadores e aumentar a 
probabilidade de adesão. Serão distribuídos folhetos informativos e 
será divulgada informação através de outdoors. Haverá publicitação 
da operação na imprensa no sentido de divulgar a implementação do 
projeto e os resultados obtidos, assim como apelar ao envolvimento 
dos cidadãos na área de intervenção e à consciencialização e 
sensibilização da população em geral. 

Recolha seletiva porta-a-
porta de resíduos 
alimentares 

Setor não doméstico 

Compostagem doméstica População em geral 
Divulgação dos projetos através dos meios de comunicação habituais 
utilizados pelo Município, nomeadamente as redes sociais, o site 
institucional, jornais e rádios locais, entre outros. 
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Medida Público-alvo Descrição 

Recolha seletiva de resíduos 
verdes 

População em geral 
Divulgação do serviço através dos meios de comunicação habituais 
utilizados pelo Município, nomeadamente as redes sociais, o site 
institucional, jornais e rádios locais, entre outros. 

Campanhas de reforço 
Toda a população e setor 

não doméstico 

Para garantir a participação ativa e contínua da população, serão 
desenvolvidas ações regulares através de diversos meios de 
comunicação como por exemplo comunicação social e site 
institucional do Município, afixação de cartazes nas portas de entrada 
de prédios e comércio local, afixação de informação nos 
equipamentos de deposição instalados na via pública, e canais 
periódicos de correspondência com as famílias e os comerciantes 
(por exemplo, as faturas da água).  

 

O Município de Condeixa-a-Nova tem prevista a implementação de um sistema PAYT junto dos produtores 

não domésticos, conforme mencionado no presente estudo. Os utilizadores irão beneficiar do acesso ao 

tarifário PAYT, que  calcula a tarifa variável, em função dos resíduos indiferenciados produzidos pelos 

utilizadores. Quanto aos utilizadores domésticos, poderá vir a ser analisado no futuro, decorrente das 

orientações do novo Regime Geral de Gestão de Resíduos sobre a alteração do modelo tarifário, 

atualmente indexado ao consumo de água, e que deverá passar a refletir as quantidades geradas por cada 

família.  

5.7. AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA 

A análise sobre a viabilidade económica e financeira da solução proposta teve por base os resultados 

obtidos através do simulador disponibilizado pelo Fundo Ambiental. A estimativa dos gastos decorrentes 

da atividade de recolha e compostagem e dos réditos da valorização de biorresíduos são apresentados na 

tabela seguinte. 



39 
 

Tabela 17: Gastos decorrentes da atividade de recolha seletiva e compostagem e Réditos da valorização de biorresíduos  

Fluxo de investimento 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Total do investimento 0,00 € 415 106,55 € 0,00 € 154 887,30 € 0,00 € 0,00 € 2 067,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Fundo de maneio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total do investimento em ativos não correntes 0,00 € 415 106,55 € 0,00 € 154 887,30 € 0,00 € 0,00 € 2 067,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ativos não correntes                     

Tangíveis                     

Contentores 0,00 € 149 623,35 € 0,00 € 144 555,30 € 0,00 € 0,00 € 2 067,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Viaturas 0,00 € 202 335,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outros equipamentos 0,00 € 10 332,00 € 0,00 € 10 332,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Intangíveis                     

 Software 0,00 € 52 816,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Fluxo de exploração           

Rendimentos           

Total dos benefícios 12 691,53 € 106 242,36 € 118 826,11 € 140 934,33 € 160 564,02 € 180 621,62 € 211 108,04 € 226 632,44 € 261 052,23 € 288 745,68 € 

Total dos rendimentos 10 961,42 € 92 213,77 € 102 626,65 € 121 034,73 € 137 138,20 € 154 213,19 € 180 412,50 € 193 517,91 € 223 206,12 € 246 994,17 € 

Rendimentos tarifários líquidos 10 961,42 € 92 213,77 € 102 626,65 € 121 034,73 € 137 138,20 € 154 213,19 € 180 412,50 € 193 517,91 € 223 206,12 € 246 994,17 € 

Gastos com tarifa em alta 680,90 € 7 201,45 € 8 134,22 € 9 758,14 € 11 232,68 € 12 808,39 € 15 108,27 € 16 437,89 € 19 054,55 € 21 259,42 € 

Outros rendimentos operacionais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Custos evitados 1 730,11 € 14 028,59 € 16 199,46 € 19 899,60 € 23 425,83 € 26 408,43 € 30 695,54 € 33 114,53 € 37 846,10 € 41 751,51 € 

Gastos           

Saldo de exploração 12 691,53 € 2 146,04 € 42 227,18 € 22 388,60 € 43 306,53 € 62 899,28 € 92 580,01 € 110 791,01 € 141 871,67 € 168 553,51 € 

Total dos gastos 0,00 € 104 096,32 € 76 598,94 € 118 545,74 € 117 257,49 € 117 722,34 € 118 528,03 € 115 841,43 € 119 180,56 € 120 192,17 € 

Custo das matérias consumidas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Campanhas de sensibilização 0,00 € 32 966,05 € 5 468,67 € 10 742,06 € 9 453,82 € 9 918,67 € 10 592,35 € 7 905,75 € 11 244,88 € 12 256,50 € 

Gastos com leasing de viaturas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Combustíveis 0,00 € 31 464,00 € 31 464,00 € 40 464,00 € 40 464,00 € 40 464,00 € 40 464,00 € 40 464,00 € 40 464,00 € 40 464,00 € 

Seguros, IUC e inspeção 0,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 
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Fluxo de investimento 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Manutenção e lavagem de contentores 0,00 € 1 848,00 € 1 848,00 € 3 168,00 € 3 168,00 € 3 168,00 € 3 300,00 € 3 300,00 € 3 300,00 € 3 300,00 € 

Manutenção e lavagem de viaturas 0,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 

Manutenção de outros equipamentos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Manutenção de software 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contratação em outsourcing do serviço de recolha 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outros custos (variáveis e fixos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Pessoal 0,00 € 26 418,27 € 26 418,27 € 52 771,67 € 52 771,67 € 52 771,67 € 52 771,67 € 52 771,67 € 52 771,67 € 52 771,67 € 

Fluxo de investimento total           

Fluxo total (investimento+exploração) 12 691,53 € -412 960,51 € 42 227,18 € -132 498,70 € 43 306,53 € 62 899,28 € 90 512,08 € 110 791,01 € 141 871,67 € 168 553,51 € 

Fluxo total acumulado 12 691,53 € -400 268,98 € -358 041,80 € -490 540,51 € -447 233,97 € -384 334,70 € -293 822,62 € -183 031,61 € -41 159,94 € 127 393,57 € 
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Os principais pressupostos assumidos nesta análise foram os seguintes: 

 A tarifa em alta que o Município pagará ao sistema pela entrega dos seus resíduos indiferenciados 

é de 28,99€/tonelada que corresponde ao valor atualmente aplicado pela ERSUC, SA para o ano 

de 2021. Desconhecendo-se à data a evolução que a tarifa terá, assume-se que de 2022 a 2030, 

esta varia de acordo com uma taxa de crescimento de 3%/ano, atingindo o valor de 

37,83€/tonelada em 2030; 

 Por não se conhecer o valor que a ERSUC, S.A. irá aplicar designadamente aos resíduos alimentares 

e a sua evolução até 2030, assume-se que a tarifa em alta que o Município pagará ao sistema pela 

entrega dos biorresíduos recolhidos seletivamente corresponde a um desconto de 35% face ao 

valor aplicável aos resíduos indiferenciados, atingindo o valor de 24,59€/tonelada em 2030. 

 A Taxa de Gestão de Resíduos, aplicável aos quantitativos eliminados em aterro, varia de acordo 

com os pressupostos do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, até 2025 mantendo-se 

depois constante até 2030; 

 A implementação da solução proposta para a gestão de biorresíduos deverá implicar um aumento 

do tarifário ao utilizador final, de forma a garantir que é coberto o diferencial entre os proveitos 

(essencialmente relacionado com os custos evitados) e os custos operacionais do sistema, em 

linha com as orientações da ERSAR para a cobertura total de custos associados às atividades de 

gestão de resíduos. 

Na tabela anterior apresentam-se os principais fluxos financeiros associados á implementação e 

operacionalização da solução proposta em situação de equilíbrio económico. Quer isto dizer que foi 

considerado um valor de rendimento tarifário suficiente para que o fluxo total acumulado seja 

aproximadamente nulo, sendo o valor apurado foi de 250€. Contudo, para facilitar a compreensão dos 

impactos que este valor tem no sistema tarifário, calculou-se o valor real esperado do aumento da tarifa 

ao utilizador final e que, no fundo, decorre da diferença dos custos da operação e os custos evitados 

(essencialmente associados à TGR evitada). Este aumento deverá ser de 5,62€ por habitante por ano, ou 

15,25€ por tonelada de resíduos urbanos geridos pelo Município. Importa, ainda, referir que o modelo não 

considera os benefícios associados à redução de recolha de indiferenciado e que deverão ter um impacto 

importante no equilíbrio financeiro do sistema integrado. 

 

5.8. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO 

O cronograma de implementação da solução proposta apresenta-se na tabela em baixo e assegura o 

cumprimento do objetivo de implementar, até 31 de dezembro de 2023, a separação e reciclagem na 

origem (compostagem doméstica e comunitária) e um sistema de recolha seletiva de biorresíduos na área 

geográfica do Município de Condeixa-a-Nova. 
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Tabela 18: Cronograma de implementação dos sistemas de gestão de biorresíduos  

Sistema de gestão de biorresíduos 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  Recolha seletiva em regime de proximidade                    

  Compostagem doméstica *          

  Recolha seletiva porta-a-porta nos produtores não domésticos                    

  Recolha seletiva de resíduos verdes a pedido *                   

População abrangida (%) 1% 31% 31% 36% 40% 43% 46% 46% 50% 53% 

Capitação de biorresíduos recuperados (kg/hab.a) 2,8 22,1 24,4 28,4 31,8 35,3 40,5 43,0 48,5 52,7 

(*) Solução implementada. 
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6. GOVERNANÇA 

A responsabilidade pela gestão dos resíduos urbanos produzidos num Município é partilhada pelas 

entidades gestoras em alta e em baixa, isto é, neste caso em particular pelo Município de Condeixa-a-Nova 

e pela ERSUC, SA. Estas responsabilidades enquadram-se na seguinte legislação em vigor: 

 Artigos 9.º e 10.º do Capítulo II do Regime Geral de Gestão de Resíduos, na redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece o âmbito e a responsabilidade 

da gestão de resíduos urbanos; 

 Artigos 4º e 2º do Decreto-Lei 194/2009, de 20 de agosto, que estabelece o regime jurídico dos 

serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de 

gestão de resíduos urbanos; 

 Contrato de Concessão da Exploração e da Gestão, em regime de serviço público, do Sistema 

Multimunicipal de Tratamento e Recolha Seletiva de Resíduos Urbanos do Litoral Centro, 

celebrado entre o Estado Português e a ERSUC, SA; 

 Contrato de Entrega e Receção de Resíduos Sólidos Urbanos e de Recolha Seletiva celebrado entre 

a ERSUC, SA e o Município de Condeixa-a-Nova. 

Nestes termos, as responsabilidades de cada uma das entidades no que se refere aos biorresíduos é 

apresentada na tabela em baixo. 

Tabela 19: Entidades envolvidas e definição das respetivas responsabilidades 

Entidade Responsabilidade 

Município de Condeixa-a-
Nova 

 Assegurar a implementação da solução proposta no seu território; 
 Assegurar todos os recursos necessários para a execução da recolha seletiva dos 

biorresíduos urbanos produzidos no seu território nos termos a que se propõe, 
segundo o princípio da sustentabilidade ambiental, técnica e financeira; 

 Entregar os biorresíduos recolhidos seletivamente para valorização nas unidades de 
tratamento geridas pela ERSUC, SA. 

SGRU 
 Assegurar as condições necessárias para a receção, processamento e valorização 

dos biorresíduos entregues pelos Municípios do Litoral Centro, no qual se inclui o 
Município de Condeixa-a-Nova. 

 

O modelo de governança desta estratégia será assegurado pela Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, 

através da sua estrutura política e técnica, que procurará implementar as ações aqui previstas e articular 

com a ERSUC, SA a persecução dos objetivos de valorização dos orgânicos em alta. Esta articulação será 

assegurada através dos órgãos específicos da ERSUC, SA, nomeadamente a sua Assembleia de acionistas, 

mas também através de um contacto próximo com os seus técnicos. 

Por último, no que diz respeito aos restantes municípios da região onde Condeixa-a-Nova se insere, a 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova está disponível e motivada para encetar um diálogo para procurar 

oportunidades de sinergia. Com a conclusão dos trabalhos para a elaboração deste documento, a Câmara 

Municipal de Condeixa-a-Nova procurará contactar os restantes municípios, através, por exemplo, da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. 
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7. MEDIDAS DE ARTICULAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

7.1. INICIATIVAS DE ENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO COM O SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

No âmbito da candidatura ao AVISO POSEUR-11-2020-15, referente ao projeto aprovado de recolha 

seletiva de biorresíduos do Município de Condeixa-a-Nova, a ERSUC, SA declarou: 

 Comprometer-se a rececionar e efetuar a valorização orgânica de resíduos recolhidos 

seletivamente, de todos os resíduos provenientes da recolha seletiva de biorresíduos, no âmbito 

da implementação do projeto candidatado, durante toda a sua vida útil; 

 Estar a realizar investimentos nos TMB de Coimbra e Aveiro, com capacidade adicional máxima de 

valorização de biorresíduos de 40 000t/ano (20 000 t/ano em cada TMB) – correspondendo à 

primeira fase de adaptação do sistema para o tratamento de biorresíduos (data prevista: maio de 

2022). Posteriormente, estão previstas mais duas fases de alteração ao sistema de tratamento de 

biorresíduos, com uma capacidade máxima de valorização acima das 64 000 t/ano, dotando a 

ERSUC de capacidade de valorização para as novas quantidades de biorresíduos a recolher 

seletivamente pelo Município Condeixa-a-Nova, durante toda a sua vida útil. 

Caso a ERSUC SA seja ainda auscultada no âmbito do presente estudo, os resultados dessas iniciativas serão 

incluídos no Relatório Final, a submeter em julho de 2021. 

7.2. INICIATIVAS DE ENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO COM AS ENTIDADES GESTORAS DOS 

MUNICÍPIOS CONTÍGUOS 

No âmbito do presente estudo serão promovidas iniciativas de envolvimento e articulação com as 

entidades gestoras dos municípios contíguos. Os resultados das iniciativas a realizar, irão constar do 

Relatório Final, a submeter em julho de 2021. 

7.3. INICIATIVAS DE ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL E RESPETIVAS EVIDÊNCIAS 

Por último, serão também promovidas iniciativas que envolvam a sociedade civil no âmbito do 

desenvolvimento do presente estudo. Os principais resultados serão compilados, evidenciando os 

comentários e/ou contributos de diversas entidades acerca da recolha seletiva de biorresíduos, e incluídos 

na versão do Relatório Final, a submeter em julho de 2021. 
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