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1. Introdução e Enquadramento histórico 

O Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), aprovado em 1997, 

configurou um instrumento de planeamento de referência na área dos resíduos 

urbanos (RU), que proporcionou a implementação de um conjunto de ações que se 

revelaram fundamentais na concretização da política de resíduos urbanos nacionais. 

Em 2007 foi aprovado, através da Portaria n.º 187/2007, de 12 de fevereiro, o Plano 

Estratégico para os resíduos sólidos urbanos para o período 2007 a 2016, o 

vulgarmente chamado PERSU II. Este plano, em traços gerais, dá continuidade à 

política de gestão de resíduos, tendo em atenção as novas exigências nacionais e 

comunitárias, acautelando o cumprimento dos objetivos comunitários em matéria de 

desvio de resíduos urbanos biodegradáveis de aterro e de reciclagem e valorização de 

resíduos de embalagens, e incorporando alterações decorrentes da execução do 

PERSU I. Posteriormente procedeu-se à revisão do PERSU II em grande medida devido 

às alterações ocorridas a nível dos sistemas de gestão de resíduos, à estratégia, 

objetivos e metas comunitárias. 

Mais tarde, pela Portaria n.º 187-A/2014, publicada em DR (I Série) n.º 179, de 17 de 

setembro, foi aprovado o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020) 

para o período de vigência entre 2014 a 2020.  

O Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos, adiante designado por PERSU 2020, 

para o período 2014-2020 foi aprovado, pela Portaria n.º 187-A/2014, publicada em 

DR (I Série) n.º 179, de 17 de setembro.  

O PERSU 2020 é o novo instrumento de referência da política de gestão de resíduos 

urbanos a nível nacional e substitui o PERSU II 

O PERSU 2020 estabelece a visão, os objetivos, as metas globais e as metas específicas 

por Sistema de Gestão de RU e as medidas a implementar no quadro da gestão de 
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resíduos urbanos no período 2014 a 2020, bem como a estratégia que suporta a sua 

execução.  

O PERSU 2020 abrange os resíduos urbanos cuja gestão é da responsabilidade dos 

sistemas de gestão de resíduos urbanos, nomeadamente os municípios. 

A estratégia para os resíduos, preconizada neste Plano, é assumida mantendo o 

objetivo de garantir um alto nível de proteção ambiental e da saúde humana, através 

do uso de processos, tecnologias e infraestruturas adequadas. Promove ainda a 

minimização da produção e da perigosidade dos resíduos e procura integra-los nos 

processos produtivos como materiais secundários por forma a reduzir os impactes da 

extração de recursos naturais e assegurar os recursos essenciais às nossas economias, 

ao mesmo tempo que se criam oportunidades de desenvolvimento económico e de 

emprego. 

O PERSU 2020 define a política, orientações e prioridades para os resíduos urbanos, 

geridos no âmbito dos sistemas de gestão de resíduos urbanos: 

Resíduos geridos como recursos endógenos, minimizando os seus impactes ambientais 

e aproveitando o seu valor socioeconómico. 

Eficiência na utilização e gestão dos recursos primários e secundários, dissociando o 

crescimento económico do consumo de materiais e da produção de resíduos. 

Eliminação progressiva da deposição de resíduos em aterro, com vista à erradicação da 

deposição direta de RU em aterro até 2030. 

Aproveitamento do potencial do setor dos RU para estimular economias locais e a 

economia nacional: uma atividade de valor acrescentado para as pessoas, para as 

autarquias e para as empresas, com capacidade de internacionalização, no quadro de 

uma economia verde. 
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Envolvimento direto do cidadão na estratégia dos RU, apostando -se na informação e 

em facilitar a redução da produção e a separação, tendo em vista a reciclagem. 

A visão orientadora para a gestão de resíduos a nível nacional é aqui consagrada como 

“Promover uma gestão de resíduos integrada, no ciclo de vida dos produtos, centrada 

numa economia tendencialmente circular e que garanta uma maior eficiência na 

utilização dos recursos naturais”.  

Com a aprovação do PERSU 2020, o Programa de Prevenção de Resíduos Urbanos foi 

integrado neste plano. 

O Programa de Prevenção de Resíduos Urbanos tem como objetivo fundamental 

propor medidas, metas e ações para a sua operacionalização e monitorização, com 

vista à redução da quantidade e perigosidade dos resíduos urbanos produzidos.  

 

OBJETIVOS DO PERSU 2020  

→Prevenção da produção e perigosidade dos RU  

→Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade dos 

recicláveis  

→Redução da deposição de RU em aterro  

→Valorização económica e escoamento dos recicláveis e subprodutos do tratamento 

dos RU  

→Reforço dos instrumentos económico-financeiros  

→Incremento da eficácia e capacidade institucional e operacional do setor  

→Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico, da inovação e da 

internacionalização do setor  
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→Aumento do contributo do setor para outras estratégias e planos nacionais  

O Despacho n.º 12571/2014, de 14 de outubro, que estabelece a constituição de um 

Grupo de Apoio à Gestão do Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos, atribui a 

este, a definição de critérios e de um modelo para a elaboração dos planos de ação 

dos sistemas de gestão de resíduos urbanos em alta e dos municípios que efetuem 

recolha seletiva de resíduos urbanos no prazo de vigência no PERSU 2020. 

Por outro lado, o Quadro Financeiro Plurianual da UE 2014-2020, PORTUGAL 2020, 

constituirá o quadro de apoio ao financiamento da política de ambiente, sendo o 

instrumento financeiro na operacionalização do Plano.  

Face ao disposto, a elaboração dos Planos de ação por parte dos municípios em forte 

articulação com os sistemas de gestão de resíduos em alta e em concordância com a 

estratégia nacional, permitirá a aceitação e aprovação dos projetos destes aquando da 

abertura de avisos de concursos no âmbito do eixo designado “Valorização de 

Resíduos” do Plano Operacional SEUR. 

Assim, o presente Plano de Ação obedece à estrutura proposta pela Agência 

Portuguesa de Ambiente e em articulação com a Resialentejo. 
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2. O Município de Beja  

2.1 Caracterização do concelho 

O concelho de Beja está localizado no centro da vasta peneplanície alentejana, 

ocupando uma área total de 1.146 Km2.  

A cidade de Beja é a sede do Município, sendo capital do distrito que se subdivide em 

14 concelhos: Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, 

Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Odemira, Ourique, Serpa e Vidigueira.  

O concelho está limitado a Norte pelos concelhos de Cuba e Vidigueira, a Este pelo de 

Serpa, a Sul pelos de Mértola e Castro Verde e a Ocidente pelos de Aljustrel e Ferreira 

do Alentejo. A cidade de Beja, sediada num morro residual de gabro que se eleva a 277 

metros de altitude, situa-se bem no centro da planície alentejana, a meia distância 

entre Lisboa (180 Km) e o Algarve (150 Km), assim como entre o Litoral Alentejano 

(100Km) e a fronteira com Espanha (60 Km).  

O concelho de Beja tem 35.734 habitantes, registando um ligeiro decréscimo no último 

período intercensitário (2001-2011), equivalente a 28 habitantes. 

Analisando a evolução da população residente no concelho de Beja constata-se que 

esta tem vindo progressivamente a diminuir. (2013, Diagnóstico Social) 

No último período intercensitário, registou-se um aumento do número de residentes 

nas freguesias urbanas, à exceção da freguesia de Santiago Maior, onde se verificaram 

menos trezentos 346 habitantes e, consequentemente, uma diminuição de população 

nas freguesias rurais, excetuando a freguesia de São Brissos, onde se registaram mais 7 

habitantes.  
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A diminuição do número de residentes registados na generalidade das freguesias é 

compensada pelo aumento verificado nas freguesias urbanas onde parece absorver 

grupos populacionais oriundos das freguesias rurais.  

Estas variáveis demográficas estão diretamente relacionadas com a densidade 

populacional que segundo os últimos censos é de 31.1 habitantes por Km2 tendo-se 

registado um ligeiro decréscimo no último período intercensitário.  

Verifica-se que comparativamente aos outros concelhos do distrito de Beja, em 2011, 

o concelho de Beja é o que regista maior número de habitantes por Km2. 

No que respeita aos grandes grupos etários, no último período intercensitário, 

constata-se um evidente decréscimo do peso percentual das faixas etárias mais jovens, 

ao mesmo tempo que se nota um significativo aumento dos escalões etários mais 

elevados, ou seja, entre o escalão 25-64 anos e 65 e mais anos. (2013, Diagnóstico 

Social) 

Quanto ao grau de instrução da população do concelho, considerado fator relevante 

no desenvolvimento e na integração de novos comportamentos ambientais, temos 

que:  

→ 50% da população tem o nível de escolaridade básico completo;  

→ 21% não tem qualquer nível de instrução;  

→ 14% apresenta o ensino secundário;  

→ 1% pós secundário;  

→ 14% tem estudos equiparados ao  ensino superior.  

Quanto à caracterização socioeconómica, a região Alentejo encontra-se num processo 

de transição no que concerne às diferentes dimensões e estruturas, que se traduzem 
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em alterações significativas quer ao nível económico, social e cultural, quer da 

organização espacial, com impactos na dinâmica populacional.  

Os investimentos estruturantes tais como: Porto de Sines, o Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva, a instalação do Aeroporto de Beja, a implementação do Pólo 

Tecnológico do Alentejo (Sistema Regional de Transferência de Tecnologia) bem como 

a expansão e melhoria das acessibilidades, são vetores estratégicos de relevo no 

desenvolvimento da região.  

O Alentejo é uma região de grande potencial, atendendo à sua privilegiada posição 

geográfica, na valorização dos produtos endógenos, na exploração dos seus principais 

polos de desenvolvimento e na dinâmica económica e empresarial consolidada ou 

emergente.  

Estrategicamente, podemos considerar relevante, numa visão prospetiva as atividades 

agrícolas, pecuárias e florestais associadas ao turismo de natureza e rural. O reforço da 

competitividade dos setores agrícola e florestal em articulação com a identificação das 

estratégicas agroalimentares e florestais deverá constituir uma das principais 

potencialidades. Além dos produtos agroalimentares competitivos e de excelente 

qualidade, as tendências apontam para novas oportunidades e campos de investigação 

bem como na transferência de conhecimento nos domínios do ambiente, da energia e 

das atividades associadas ao turismo e lazer.  

Em termos económicos, o concelho de Beja caracteriza-se pelos serviços, comércio e 

agricultura. A agricultura contrariando a anterior tendência para a cultura do trigo, 

desenvolve-se atualmente com base na tendência para as culturas mediterrânicas do 

olival e vinha, associadas ao regadio, em larga expansão. Outro fator relevante é o 

potencial de Beja, enquanto pólo industrial, que presentemente se encontra com um 

défice de desenvolvimento, mas dando passos seguros no que diz respeito às 

agroindústrias. 
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2.2. Caracterização das Infraestruturas associadas à gestão de Resíduos 

Urbanos 

Após a caraterização do concelho de Beja, atendendo às suas potencialidades e 

constrangimentos, pretende-se neste subcapítulo descrever sucintamente o atual 

modelo de gestão de resíduos urbanos do município de Beja. 

A tabela seguinte apresenta as infraestruturas de recolha de Resíduos Indiferenciados 

no ano de 2014, atendendo à sua tipologia (subterrâneo ou de Superfície), capacidade 

instalada no concelho e quanto tipo de equipamento disponibilizado pela entidade 

gestora: 

Tipo de contentor 

(litros) 

N.º de contentores 

existentes 

Capacidade instalada de 

contentores (m3) 

Tipologia de 

contentor 

120 15 2 Superfície 

800 1200 960 Superfície 

3000 6 18 Subterrâneo 

5000 163 815 Subterrâneo 

 

Quanto à recolha de resíduos recicláveis, o concelho apresenta 142 ecopontos como 

se verifica no quadro seguinte: 

N.º de ecopontos 

existentes 

Tipologia de ecoponto 

(Subterrâneo/superfície) 

133 Superfície 

9 Subterrâneo 
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Dos quais 133 são ecopontos de superfície e os restantes 9 são subterrâneos. Os 

equipamentos de recolha de recicláveis são da responsabilidade da entidade gestora 

em alta, a Resialentejo. 

Todas as infraestruturas referidas estão georreferenciadas e integradas num sistema 

municipal de informação geográfica, permitindo a tomada de decisões de forma mais 

eficaz. 

A recolha de indiferenciados é efetuada diretamente pelo município, estando apenas 

delegada nas juntas de freguesia a recolha de monstros e volumosos (resíduos 

biodegradáveis, madeiras, entre outros).  

A recolha dos resíduos urbanos está dividida em 2 turnos: um de manhã, das 7:00 às 

13:00 e outro, de noite entre as 18:00 e as 24:00. 

No turno da manhã, existem equipas de recolha no centro histórico e nas freguesias 

rurais. Durante a noite, procede-se à recolha de resíduos urbanos nas novas zonas da 

cidade de Beja e no parque industrial. 

Todas as equipas efetuam recolhas de acordo com circuitos determinados. 

Durante o fim-de-semana, não se procede à recolha de resíduos nas freguesias rurais.  

Aos sábados, na cidade, recolhem-se os contentores do centro histórico e procede-se à 

limpeza urbana recorrendo às varreduras mecânicas e manual. De tarde, recolhem-se 

os moloks prioritários dos circuitos estabelecidos. 

O município também efetua recolha de recicláveis junto aos contentores a partir das 

18:00 diariamente e por solicitação do comércio/indústria/particular através de 

contato telefónico para o serviço, de acordo com o regulamento de gestão de resíduos 

urbanos e higiene urbana. Neste caso, utiliza 2 viaturas ligeiras de caixa aberta e 1 

viatura pesada que é otimizada, recolhendo indiferenciados de manhã e papel/cartão 

no período noturno. 
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Está também estipulado, a recolha de recicláveis durante o dia à sexta-feira. 

Importa ainda referir, no âmbito da limpeza urbana, o trabalho efetuado pela motocão 

na remoção dos dejetos caninos e na desinfeção da via pública. 

O serviço de Limpeza Urbana e Recolha de resíduos do município, no atual quadro, 

conta com 3 viaturas pesadas para recolha de contentores de superfície e outros 3 de 

recolha de contentores subterrâneos. De seguida apresenta-se o quadro referente às 

viaturas descritas e o seu ano de aquisição. 

Viatura/Marca Matrícula Ano de aquisição          

Volvo 96-23-TU 07-10-2000 

Volvo 10-10-QD 04-08-2000 

Volvo 71-BJ-14 28-03-2006 

Man 87-GO-96 07-10-2008 

Man 62-GQ-47 23-10-2008 

Renault 57-MM-72 12-12-2011 

As três varredoras mecânicas efetuam a varredura da cidade e espaços abertos onde 

normalmente decorrem festas e feiras. Contudo, para uma limpeza mais eficiente das 

ruas mais estreitas, principalmente no centro histórico recorre-se à varredura manual. 

Durante o período da tarde, das 13:00 às 18:00, horário fora da recolha de resíduos 

urbanos indiferenciados, o serviço está assegurado por uma equipa de higiene e 

limpeza, responsável pela recolha e manutenção de papeleiras, e outras situações de 

caráter pontual.  

De seguida apresenta-se um quadro síntese da relação das viaturas afetas ao serviço 

de higiene e limpeza, correspondendo o tipo de viaturas e suas caraterísticas com o 
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tipo de resíduo recolhido, permitindo uma radiografia do sistema municipal de gestão 

de resíduos. 
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Grupo de viatura utilizada 

Tipo de viatura Tipo de caixa Tipo de carregamento 

Grua Compactação 
Outros equipamentos. 

Quais? 

N.º de 

lugares 
Observações 

Pesada Ligeira Aberta 

Fechada com 

zona de 

carregamento 

aberta 

Hermética Traseiro Lateral Frontal Superior 

Indiferenciado x     x         x x x   3 Recolha de  moloks  

Indiferenciado x   x           x x     3 Recolha de moloks  

  x                     depósito/lava ruas 3 lava-moloks 

Indiferenciado x                       2 varredoura 

Indiferenciado x                       2 varredoura 

Volumoso/Reciclável   x x           x       6 

Transporte de pessoal (DOAL e 

SLURR noite) e recolha de 

monstros/papelão/diversos 

Indiferenciado/volumoso/recicláveis x   x           x x     3 

Recolha de monstros nas 

aldeias/moloks do centro histórico 

de 3 m3  

Indiferenciado/Reciclável   x x           x       3 Papeleiras e diversos 

    x                     2 encarregado-passageiros 

    x                     4 encarregado-passageiros 
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    x                     9 
transporte de pessoal e apoio á 

varredura manual 

Indiferenciado x     x   x         x   3 Recolha de contentores 

Indiferenciado   x                     1 motocão-velocipede 

  x       x              
Pistola pressão/lava-

ruas 
3 -lava-contentores 

Volumoso/Reciclável 
  x x           x       6 

Transporte de pessoal  e recolha de 

monstros/papelão/diversos 

Indiferenciado x     x         x x x   3 Recolha de  moloks 

Indiferenciado/reciclável 
X     X   X         x   3 

Recolha de contentores-dia, 

papelão-noite 

Indiferenciado/reciclável   x x           x       3 papelão-noite, centro histórico-dia 

Indiferenciado x     x   x         x   3 Recolha de-contentores 

Indiferenciado x                       2 varredoura 
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No que diz respeito a ecocentros, apenas existe 1 localizado no parque industrial em 

Beja. Dada a proximidade do aterro intermunicipal, Beja não tem estação de 

transferência. 

 

 

 

Tendo o ano de 2014 como referência, e de acordo com os dados fornecidos pela 

Resialentejo, o município recolheu cerca de 15313,00 toneladas de Resíduos 

indiferenciados em equipamentos para o efeito e cerca de 257,00 toneladas de 

recicláveis (papel, embalagens de plástico e vidro) fora dos ecopontos. Quantos aos 

monstros não enviados para reciclagem e biodegradáveis não valorizados, as 

quantidades rondam a ordem das 354,50 toneladas. 

 

 

N.º de ecocentros 
N.º de estações de 

transferência 

1 0 
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3. Estratégia de apoio ao cumprimento das metas estabelecidas no 

PERSU 2020 

Face ao descrito no primeiro capítulo do presente Plano, o PERSU 2020 estabeleceu 

objetivos, metas e as medidas a implementar no quadro da gestão de resíduos 

urbanos, que se revelam muitíssimo ambiciosas para todos os intervenientes, 

constituindo um enorme desafio tanto para os municípios como para as entidades 

gestoras de RU em alta. 

Só com base num enorme esforço de todos os intervenientes e na sua forte articulação 

se poderá atingir os resultados lançados por aquele instrumento de gestão. Não será 

de todo descabido apelar à melhor compreensão das entidades de tutela, no sentido 

de cooperarem com os intervenientes permitindo a clarificação e o esclarecimento ao 

longo de todo o processo a que iremos estar sujeitos. 

Da parte do município de Beja, enquanto entidade gestora em baixa de RU, continuará 

a trabalhar arduamente para cumprir com as suas obrigações no reporte de 

informação para efeitos de análise económico-financeira do sistema de gestão de 

resíduos, e de avaliação do serviço prestado ao utilizador final, conforme legislação em 

vigor.  

Estando prevista a monitorização constante, dos Planos de Ação, remetendo os 

municípios à Agência Portuguesa de Ambiente, um relatório anual de autoavaliação 

sobre o cumprimento dos mesmos até 31 de janeiro do ano seguinte, reforça-se 

novamente a necessária articulação com as entidades de tutela. A monitorização dos 

Planos, implicará uma maior disciplina e organização dos próprios sistemas de gestão 

de resíduos, já sobrecarregados na obrigatoriedade do reporte de informação a 

diversos organismos.  
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Neste âmbito, deverá refletir-se sobre o que se pretende que o município de Beja 

preconize para o período de vigência do PERSU 2020. 

Em matéria de ambiente e de gestão de resíduos urbanos, valerá a pena evidenciar 

que o município tem uma visão clara para os próximos anos que se resume num 

concelho ambientalmente sustentável, considerando a interação das esferas de 

domínio social, económico e ambiental.  

O município de Beja apresenta assim, uma política de resíduos baseada em dois 

princípios fundamentais:  

1- Perseguir níveis de elevada eficiência nos sistemas de deposição e recolha de RU;  

2- Desenvolver medidas que conduzam à redução da produção de RU. 

Nesta sequência definem-se os seguintes objetivos estratégicos para o município de 

Beja em matéria de gestão de RU: 

OBJ-1 – Otimização da recolha de RSU 

OBJ 1.1.Optimização da operação de recolha de RSU e transporte ao aterro 

intermunicipal,  

Obj 1.2. Promover a substituição de equipamentos de deposição de RSU mais 

eficientes, mantendo-os em bom estado de conservação, 

OBJ-2 – Reduzir a quantidade de RSU produzidos 

Obj 2.1. Incentivar a politica dos 3 R, promovendo a separação dos RSU pela população 

em geral e pelos produtores (comerciantes e outros), 

Obj 2.2. Promover um plano de sensibilização na área dos RSU, contemplando 

campanhas de sensibilização, ações de sensibilização, entre outros para diferentes 

públicos-alvo, 

OBJ-3 – Promover a melhoria do ambiente nos aglomerados urbanos, através da 

preconização de projetos inovadores e experiências piloto na área dos RU 
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Dito isto, a estratégia do município está plenamente alinhada com as metas 

estabelecidas no PERSU 2020. 

I. Prevenção de resíduos 

Ação 1 - Ao nível da prevenção de resíduos, o município pretende implementar ações 

de formação, designadamente Workshops de Incentivo à utilização de Compostores e 

à instalação de Hortas Caseiras e alargamento das hortas urbanas já implementadas na 

zona de expansão da cidade. O principal objetivo é fomentar a redução de resíduos 

orgânicos e incorporá-los como substrato e difundir e alargar o conceito de horta 

urbana, para a sua componente vertical. 

No âmbito da formação e sensibilização, deverá ser igualmente considerado a 

realização de ações de showcooking com o objetivo de reduzir os desperdícios de 

comida, através do aproveitamento destes. 

 

II. Preparação para reutilização e reciclagem 

 

As estratégias municipais que visam a reutilização e a reciclagem materializam-se em 

diversas ações: 

Ação 1 -O município pretende disponibilizar equipamentos de recolha de resíduos 

elétricos e eletrónicos e outros recicláveis (ponto eletrão, pilhão, caixas para as 

lâmpadas, etc) em todos os edifícios camarários, como por exemplo, serviços de 

atendimento, casa da cultura, biblioteca municipal, galerias, Paços do concelho, 

piscinas cobertas e descobertas, pavilhões desportivos, entre outros. O objetivo é levar 

estes pontos de recolha de resíduos ao encontro dos munícipes, no âmbito das suas 

atividades quotidianas e proporcionar comodamente locais privilegiados de recolha de 

resíduos recicláveis. 
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Ação 2 - Recolha de papel e embalagens porta a porta nas lojas da cidade e parque 

industrial através de aquisição de ecopontos de 800 litros e campanha de 

sensibilização focada na implementação deste sistema de recolha porta a porta. 

Ação 3 - Recolha de recicláveis e indiferenciados porta-a-porta associado a um sistema 

PAYT no centro histórico. Pretende-se adquirir uma viatura “amiga do ambiente” para 

efetuar a Recolha de recicláveis e indiferenciados porta-a-porta associado a um 

sistema PAYT no centro histórico numa determinada área circunscrita. 

Ação 4 - Recolha de Resíduos recicláveis, através de Linha Verde Telefónica da 

autarquia, que permite receber e encaminhar todos os pedidos dos munícipes com 

vista à recolha de recicláveis. 

 

III.  Retomas de Recolha seletiva 

Não aplicável à entidade gestora de resíduos urbanos em baixa. 

 

IV. Redução de deposição de RUB em aterro 

Ação 1 - O município prevê encaminhar todos os resíduos urbanos biodegradáveis 

resultantes da condução e manutenção do arvoredo e sobrantes de jardins da cidade e 

das freguesias rurais para a unidade TMB localizada no parque ambiental da 

Resialentejo, e consequentemente diminuir a deposição direta no aterro 

intermunicipal.  
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V. Incremento da eficácia e capacidade operacional do Municipio 

Ação 1 - Implementar aplicação informática que vise a capacitação do Municipio, na 

área da contabilidade analítica, permitindo o fornecimento de dados inerentes ao 

sistema de gestão de resíduos  , como sejam, as despesas com combustível, 

manutenção e reparação de viaturas, pessoal afeto ao serviço, pessoal em 

outsourcing, amortização de infraestruturas, amortização de viaturas, etc. A 

contabilidade de custos permitiria aos decisores, o conhecimento de toda a atividade 

da entidade gestora, e consequentemente, a possibilidade de otimizar meios e 

recursos.  

Ação 2 - Aquisição e instalação de equipamentos de sistema de localização e gestão de 

frota na recolha de recicláveis, de modo a monitorizar as viaturas de recolha de 

resíduos. Deste modo, propõe-se a aquisição de 5 equipamentos a instalar nas viaturas 

que efetuam aquela recolha (ver quadro com a relação das viaturas afetas ao serviço 

de higiene e limpeza).  

Ação 3 - Renovação/Reconversão e Redistribuição de equipamentos de recolha de 

resíduos recicláveis, aumentando a sua eficiência com menor impacto visual na malha 

urbana, sobretudo proceder-se à substituição de ecopontos de superfície por 

ecopontos subterrâneos. Esta ação permitirá qualificar o meio urbano através da 

instalação de equipamentos de recolha mais bem enquadrados na paisagem urbana 

com menor impacto visual. 

 

VI. Outros 

Neste item inserem-se as ações que o município pretende levar a cabo atendendo aos 

seus princípios e objetivos estratégicos anteriormente enunciados na sua política de 

ambiente e resíduos urbanos. 
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Ação 1 - Protocolos com o IPB nas áreas da inovação ambiental. A existência do 

politécnico de Beja é uma mais-valia para o município, no sentido de se confluírem 

sinergias e dinâmicas facilitadoras na implementação de novos processos técnicos na 

área da inovação ambiental. Assim, a consolidação entre as entidades através de 

parcerias com as escolas que compõem o politécnico poderá permitir ao município 

adotar novos métodos tecnológicos e apoiar aquelas na sua investigação. 

Ação 2 - Serviços de Excelência -projeto de limpeza urbana tendo em vista a melhoria 

da salubridade e da higiene urbana na cidade de Beja que consiste num serviço 

permanente de limpeza, semelhante a um piquete de intervenção, munido de uma 

viatura elétrica de pequenas dimensões para facilmente chegar a todos os recantos. 

Ação 3 - Plano Ambiental para o concelho em articulação com outros instrumentos de 

gestão territorial. O plano Ambiental pretende ser uma referência municipal, um 

instrumento de gestão em articulação com os restantes planos onde se encontram 

plasmadas as políticas de ambiente para a área do concelho.  

Importa referir que as ações enunciadas, só poderão ser implementadas, se 

atendermos ao financiamento comunitário e à necessária cooperação entre a 

Resialentejo e as entidades de tutela. No entanto, estas ações são concretizáveis e em 

grande medida correspondem aos desafios colocados pelo PERSU 2020. 

No quadro seguinte agrupam-se as ações descritas, entidades envolvidas, o orçamento 

previsto resultados esperados.  
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Ações Descrição sumária da ação 
Entidades 

envolvidas 

Cronograma 

Orçamento previsto (€) Resultado obtido 

Inicio Fim 

I. Prevenção de resíduos 

Workshop de Utilização de Compostores, 

implementação de hortas caseiras e 

showcooking  de restos de comida 

Workshops de Incentivo à 

utilização de Compostores e de 

Hortas Caseiras 

Resialentejo 

Associações de 

pequenos 

agricultores e 

ambientais Outubro 2015 

Dezembro 

2020 1500 

Redução de resíduos indiferenciados produzidos em 

cerca de 3% comparativamente ao ano de referência 

de 2014 

II. Preparação para reutilização e reciclagem 

Disponibilização de equipamentos de recolha de 

residuos electricos e electrónicos e outros 

recicláveis (ponto electrão, pilhão, caixas para 

as lâmpadas,…) nos edificios camarários 

Resialentejo 

Outras entidades 

Setembro 

2015 Jan 2016 1500 

Aumentar em 15% a Quantidade de resíduos 

recolhidos seletivamente (kg) comparativamente ao 

ano de referência (2014) 

Recolha de papel e embalagens porta a porta 

nas lojas da cidade e parque industrial através 

de aquisição de ecopontos de 800 litros e 

campanha de sensibilização 

Resialentejo 

Comerciantes 

Industriais Jan 2016 

Dezembro 

2020 5000 

Aumentar em 15% a Quantidade de resíduos 

recolhidos seletivamente (kg) comparativamente ao 

ano de referência (2014) 

Recolha de recicláveis e indiferenciados porta-a-

porta associado a um sistema PAYT no centro 

histórico 

Projeto Piloto - Aquisição de 

viatura para Recolha de 

recicláveis e indiferenciados 

porta-a-porta associado a um 

sistema PAYT no centro 

histórico (área circunscrita) 

Resialentejo 

Comerciantes 

Residentes do 

centro histórico Jan 2016 

Dezembro 

2020 

Estudo -5000 

Aquisição de viatura – 25 000 

Aumentar em 15% a Quantidade de resíduos 

recolhidos seletivamente (kg) comparativamente ao 

ano de referência (2014) 

Linha Verde Telefónica para recolha de Resíduos 

recicláveis Outubro 2015 

Dezembro 

2020 1000 

Aumentar em 15% a Quantidade de resíduos 

recolhidos seletivamente (kg) comparativamente ao 

ano de referência (2014) 

IV. Redução da deposição de RUB em aterro 
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Ação de encaminhamento de RUB para a 

unidade TMB 

Ação de encaminhamento de 

RUB para a unidade TMB  

consequentemente diminuir a 

deposição direta no aterro 

intermunicipal. 

 

Resialentejo 

Particulares 

Serviços camarários Outubro 2015 

Dezembro 

2020 

Aumentar em 40% a Quantidade de resíduos 

biodegradáveis (kg) e encaminhados para a TMB, 

comparativamente ao ano de referência (2014) 

V. Incremento da eficácia e capacidade 

operacional do Municipio 
      

Implementar aplicação informática que vise a 

capacitação do Municipio, na área da 

contabilidade analítica 

Implementar aplicação 

informática que vise a 

capacitação do Municipio, na 

área da contabilidade analítica, 

permitindo o fornecimento de 

dados do sistema de gestão de 

resíduos  de forma célere 

Empresas   Serviços 

camarários Jan 2016 

Dezembro 

2020 3000 

Aquisição e instalação de equipamentos de 

sistema de localização e gestão de frota na 

recolha de recicláveis 

Aquisição e instalação de 

equipamentos de sistema de 

localização e gestão de frota na 

recolha de recicláveis (5), de 

modo a monitorizar as viaturas 

de recolha de resíduos 

Resialentejo 

 

Empresas Jan 2016 

Dezembro 

2020 6000 

Renovação e Redistribuição de equipamentos 

de recolha de residuos recicláveis 

Renovação/Reconversão e 

Redistribuição de equipamentos 

de recolha de residuos 

recicláveis,  aumentando a sua 

eficiência com menor impacto 

visual na malha urbana 

(substituição de ecopontos de 

superfície por ecopontos 

subterrâneos) 

Resialentejo 

 

Empresas Jan 2016 Jan 2017 45000 

VI. Outros       

Protocolos com o IPB nas áreas da inovação 

ambiental  

IPB 

CEBAAL 

Setembro 

2015 Jan 2016 1000 

Implementar medidas e ações resultantes da 

colaboração entrea as entidades. Aumento de 30% 

comparativamente a 2014 
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Outros parceiros 

Serviços de Excelência -projeto de limpeza 

urbana tendo em vista a melhoria da 

salubridade e da higiene urbana na cidade de 

Beja 

projeto de limpeza urbana 

tendo em vista a melhoria da 

salubridade e da higiene urbana 

na cidade de Beja que consiste 

num serviço permanente de 

limpeza, semelhante a um 

piquete de intervenção, munido 

de uma viatura elétrica de 

pequenas dimensões para 

facilmente chegar a todos os 

recantos 

Empresas 

 Jan 2016 Jun 2016 2000 

Diminuir o n.º de reclamações na área da higiene e 

limpeza para níveis abaixo dos 5% comparativamente 

ao ano de 2014 

Plano Ambiental para o concelho em articulação 

com outros instrumentos de gestão territorial 

O plano Ambiental pretende ser 

uma referência municipal, um 

instrumento de gestão em 

articulação com os restantes 

planos onde se encontram 

plasmadas as politicas de 

ambiente para a área do 

concelho. 

Empresas 

IPB, CEBAAL, 

Universidades Out 2015 Out 2016 Estudo - 5000  
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4. Conclusões 

Como foi anteriormente explanado, o PERSU 2020 é um documento altamente 

desafiante para todas as partes envolvidas, principalmente para as entidades de tutela. 

O presente plano pretende corresponder aos desafios lançados, e em certa medida, 

superá-los, quando contextualizados ao nível municipal. Contudo, o atual quadro 

económico-financeiro e social do país encerra grandes dificuldades, não se avistando 

uma resolução no curto espaço de tempo. 

Os principais obstáculos à concretização das ações aqui preconizadas serão 

certamente de ordem financeira e de gestão dos próprios fundos comunitários, sendo 

muito plausível assistir-se à concorrência de candidaturas bem formuladas mas 

preteridas por outras. A articulação e cooperação entre as partes envolvidas podem 

constituir igualmente um grave constrangimento à aprovação das candidaturas aos 

fundos comunitários.  

Contudo, o município de Beja disponibiliza-se para trabalhar de forma articulada e 

alinhada com a entidade gestora em alta e com todas as partes envolvidas de forma a 

garantir o alcance dos resultados aqui referidos e o cumprimento das suas obrigações 

em matéria de ambiente e de resíduos urbanos, como sejam o reporte de dados ao 

preenchimento do Mapa de Registo de resíduos e demais informação solicitada pelas 

autoridades competentes. 

O atual plano de ação e a estratégia que encerra estão em total concordância com a 

entidade gestora em alta, a Resialentejo, colocando as duas entidades na mesma 

posição de partida para os desafios que se esperam ao longo deste processo que assim 

se inicia. 
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Anexo I – Cronograma geral das ações (ver detalhe no quadro acima) 

Ações Descrição sumária da ação 
Entidades 

envolvidas 

Cronograma 

Inicio Fim 

I. Prevenção de resíduos 

Workshop de Utilização de Compostores, 

implementação de hortas caseiras e 

showcooking  de restos de comida 

Workshops de Incentivo à 

utilização de Compostores e de 

Hortas Caseiras 

Resialentejo 

Associações de 

pequenos 

agricultores e 

ambientais Outubro 2015 

Dezembro 

2020 

II. Preparação para reutilização e reciclagem 

Disponibilização de equipamentos de recolha de 

residuos electricos e electrónicos e outros 

recicláveis (ponto electrão, pilhão, caixas para 

as lâmpadas,…) nos edificios camarários 

Resialentejo 

Outras entidades 

Setembro 

2015 Jan 2016 

Recolha de papel e embalagens porta a porta 

nas lojas da cidade e parque industrial através 

de aquisição de ecopontos de 800 litros e 

campanha de sensibilização 

Resialentejo 

Comerciantes 

Industriais Jan 2016 

Dezembro 

2020 

Recolha de recicláveis e indiferenciados porta-a-

porta associado a um sistema PAYT no centro 

histórico 

Projeto Piloto - Aquisição de 

viatura para Recolha de 

recicláveis e indiferenciados 

porta-a-porta associado a um 

sistema PAYT no centro 

histórico (área circunscrita) 

Resialentejo 

Comerciantes 

Residentes do 

centro histórico Jan 2016 

Dezembro 

2020 

Linha Verde Telefónica para recolha de Resíduos 

recicláveis Outubro 2015 

Dezembro 

2020 
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IV. Redução da deposição de RUB em aterro 

Ação de encaminhamento de RUB para a 

unidade TMB 

Ação de encaminhamento de 

RUB para a unidade TMB  

consequentemente diminuir a 

deposição direta no aterro 

intermunicipal. 

 

Resialentejo 

Particulares 

Serviços camarários Outubro 2015 

Dezembro 

2020 

V. Incremento da eficácia e capacidade 

operacional do Municipio 
    

Implementar aplicação informática que vise a 

capacitação do Municipio, na área da 

contabilidade analítica 

Implementar aplicação 

informática que vise a 

capacitação do Municipio, na 

área da contabilidade analítica, 

permitindo o fornecimento de 

dados do sistema de gestão de 

resíduos  de forma célere 

Empresas   Serviços 

camarários Jan 2016 

Dezembro 

2020 

Aquisição e instalação de equipamentos de 

sistema de localização e gestão de frota na 

recolha de recicláveis 

Aquisição e instalação de 

equipamentos de sistema de 

localização e gestão de frota na 

recolha de recicláveis (5), de 

modo a monitorizar as viaturas 

de recolha de resíduos 

Resialentejo 

 

Empresas Jan 2016 

Dezembro 

2020 

Renovação e Redistribuição de equipamentos 

de recolha de residuos recicláveis 

Renovação/Reconversão e 

Redistribuição de equipamentos 

de recolha de residuos 

recicláveis,  aumentando a sua 

eficiência com menor impacto 

visual na malha urbana 

(substituição de ecopontos de 

superfície por ecopontos 

subterrâneos) 

Resialentejo 

 

Empresas Jan 2016 Jan 2017 

VI. Outros     

Protocolos com o IPB nas áreas da inovação 

ambiental  IPB 

Setembro 

2015 Jan 2016 
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CEBAAL 

Outros parceiros 

Serviços de Excelência -projeto de limpeza 

urbana tendo em vista a melhoria da 

salubridade e da higiene urbana na cidade de 

Beja 

projeto de limpeza urbana 

tendo em vista a melhoria da 

salubridade e da higiene urbana 

na cidade de Beja que consiste 

num serviço permanente de 

limpeza, semelhante a um 

piquete de intervenção, munido 

de uma viatura elétrica de 

pequenas dimensões para 

facilmente chegar a todos os 

recantos 

Empresas 

 Jan 2016 Jun 2016 

Plano Ambiental para o concelho em articulação 

com outros instrumentos de gestão territorial 

O plano Ambiental pretende ser 

uma referência municipal, um 

instrumento de gestão em 

articulação com os restantes 

planos onde se encontram 

plasmadas as politicas de 

ambiente para a área do 

concelho. 

Empresas 

IPB, CEBAAL, 

Universidades Out 2015 Out 2016 
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Anexo II – Declaração da Resialentejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


