
                                                                         
 

 
RECOLHABIO - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS |VALORIZAÇÃO DE 

BIORRESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE PENACOVA     

Designação do projeto| Valorização de biorresíduos no Município de 
Penacova 
 

Objetivo principal | Estabelecer condições para a separação e 
reciclagem dos biorresíduos produzidos no 
concelho de Penacova através da implementação 
de projetos-piloto. 
 

Código do projeto| N.º159 
 

Região de intervenção | Centro 
 

Entidade beneficiária | Município de Penacova 
 

Data de aprovação | 15/12/2022 
 

Data de início | 01/06/2022 
 

Data de conclusão | 31/10/2023 
 

Custo total elegível | 42 963,00 € 
 

Apoio financeiro do Fundo 
Ambiental | 42 963,00 € 

  

 

 

  



                                                                         
 

 
RECOLHABIO - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS |VALORIZAÇÃO DE 

BIORRESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE PENACOVA     

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

Este projeto pretende desenvolver ações que permitem o desvio de aterro de biorresíduos 

produzidos no município de Penacova, através da sua separação e/ou reciclagem. 

Prevê-se a implementação de projetos piloto de compostagem doméstica e comunitária, 

através da distribuição/instalação de compostores, da recolha porta-a-porta com 

encaminhamento para a entidade gestora em alta dos biorresíduos produzidos pelos 

grandes produtores não-domésticos, ações de sensibilização e comunicação com foco 

nos alunos das escolas e nos maiores produtores de biorresíduos do concelho. 

Para além do cumprimento das metas europeias e dos benefícios ambientais decorrentes 

da valorização dos biorresíduos, o presente projeto contribuirá para a reciclagem de 

qualidade e para a promoção da produção e aplicação de fertilizantes orgânicos de 

elevada qualidade.  

O presente projeto conta com várias atividades a desenvolver, nomeadamente um projeto 

piloto de compostagem doméstica, compostagem comunitária, projeto piloto de recolha 

porta-a-porta dos biorresíduos produzidos pelas IPSS, restauração e cemitérios e ações 

de sensibilização e capacitação.  

Com estas ações pretende obter-se os seguintes resultados: 

 - Aumentar a taxa de reciclagem, contribuindo para alcançar as metas de valorização de 

resíduos determinados pela União Europeia e diminuir a quantidade de resíduos urbanos 

depositados em aterro;  

- Criar um diagnóstico da situação atual do município relativo à gestão dos biorresíduos; 

 - Afinar a estratégia municipal de valorização de biorresíduos com o know-how adquirido, 

com vista à implementação de um sistema mais abrangente de gestão de biorresíduos;  

- Aumentar a consciencialização da população para a valorização dos biorresíduos, para 

que futuramente facilite a transição para a recolha seletiva dos mesmos em todo o 

concelho; 

 - Aumentar a taxa de utilização de composto resultante da valorização dos biorresíduos 

em detrimento de fertilizantes químicos.  


