
          

 

Designação do Projeto |Separar para + Reciclar em Oliveira do Bairro 

Programa | Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 

Código do Projeto | POSEUR-03-1911-FC-000204 

Objetivo principal | Implementação de soluções que permitam melhorar os níveis de reciclagem 

e de outras formas de valorização de resíduos urbanos 

Região de intervenção | Oliveira do Bairro 

Entidade beneficiária | Município de Oliveira do Bairro 

Data de aprovação | 16 de dezembro de 2019 

Data de início | 01 de Fevereiro de 2020 

Data de conclusão | 31 de Dezembro de 2021 

Custo total elegível | 313.308,33€ 

Apoio financeiro da União Europeia | 266.312,08€ 

 

Descrição do projeto, objetivos, atividades e resultados esperados |  

O Município de Oliveira do Bairro pretende, com o desenvolvimento da operação candidata, 

contribuir para o aumento da quantidade e qualidade de reciclagem multimaterial.  

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

recolhidos no concelho de Oliveira do Bairro, através do fornecimento de contentores para 

recolha seletiva paras as principais fileiras: vidro, papel e cartão, plástico e metal. 

O projeto ambiciona ainda a redução da deposição de resíduos urbanos em aterro e promover 

a prevenção e redução dos impactos decorrentes de uma produção e gestão inapropriada de 

resíduos. 

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 

reciclagem, 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. 

 

A operação “Separar para + Reciclar em Oliveira do Bairro” compreende quatro ações 

implementadas no âmbito deste projeto, designadamente: 

 

 Ação 1: Aquisição de contentores URBA 40 litros com TAG UHF e termoimpressão para 

reciclagem 



 Ação 2: Dinamização de campanha de divulgação e sensibilização à população 

 Ação 3: Plano de comunicação  

 Ação 4: Estudos, projetos e monitorização 

 

Prevê-se que a população abrangida por esta operação sejam os residentes em 8500 moradias 

unifamiliares de todas as freguesias do concelho de Oliveira do Bairro. 

 


