
          

 

Designação do Projeto | Dar Valor é Dar Vida – Recolha seletiva de biorresíduos em Oliveira 

do Bairro 

Programa | Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos  

Código do Projeto | POSEUR-03-1911-FC-000321 

Objetivo principal |Implementar a recolha seletiva de Biorresíduos, através da instalação de 

contentores de proximidade, bem como a recolha porta a porta nos produtores não domésticos. 

Região de intervenção | Oliveira do Bairro 

Entidade beneficiária | Município de Oliveira do Bairro 

Data de aprovação | 09 de abril de 2021 

Data de início | 01 de abril de 2021 

Data de conclusão | 31 de dezembro de 2022 

Custo total elegível | 253.986,64 € 

Apoio financeiro da União Europeia |190.489,98 €  

 

Descrição do projeto, objetivos, atividades e resultados esperados | O Município de Oliveira 

do Bairro pretende, com o desenvolvimento da operação candidata, implementar a recolha 

seletiva de biorresíduos através da instalação de contentores de proximidade, com contentores 

enterrados e com contentores de superfície, bem como a recolha porta-a-porta nos produtores 

não domésticos de modo a promover a proximidade ao utilizador.  

A operação candidata pretende, assim, aumentar a quantidade de resíduos recicláveis 

recolhidos no concelho de Oliveira do Bairro, permitindo a redução da deposição de resíduos 

urbanos em aterro. 

Com este projeto, o concelho pretende adotar comportamentos para uma cultura sustentável 

na população de Oliveira do Bairro, com o fornecimento de equipamentos domésticos de 

recolha seletiva, reforçando a motivação dos munícipes em promover boas práticas de gestão 

familiar de resíduos e de comportamentos sustentáveis. 

O Município de Oliveira do Bairro pretende, assim, sensibilizar e educar para um 

comportamento sustentável através da realização de campanhas de sensibilização junto da 

população para a correta separação de resíduos. 

 

O projeto ambiciona ainda adotar comportamentos para a sustentabilidade ambiental e 

redução da pegada ecológica através da valorização de biorresíduos. 

 

A operação “Dar Valor é Dar Vida” compreende cinco ações de demonstração em matéria de 

adaptação às alterações climáticas implementadas em espaços públicos, designadamente: 

 Ação 1: Contentorização  



 Ação 2: Testes pilotos: Piloto Contentores Smartbiowaste e Piloto Contentores StreetBin 

Case 

 Ação 3: Observatório de sustentabilidade de resíduos 

 Ação 4: Plano de comunicação e Monitorização da operação 

 Ação 5: Campanhas de Sensibilização e educação ambiental 

A presente operação será implementada na totalidade do Município de Oliveira do Bairro, 

compreendendo todas as freguesias do concelho, abrangendo 23.028 habitantes.  


