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1. Caracterização do equipamentos e infraestruturas existentes  

O Município é responsável pela recolha e transporte dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), 

em articulação com o Sistema Multimunicipal ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A, 

estando delegada nesta entidade, as competências relativas ao tratamento e destino final 

dos RSU, nos termos do Decreto-lei nº 166/96, de 5 de setembro.  

À semelhança de anos anteriores, os serviços da Câmara Municipal dispõem de 3 viaturas 

de recolha (2 viaturas em funcionamento e 1 de reserva) de forma a efetuarem a recolha e 

transporte de RSU até às instalações da ERSUC. Os contentores de recolha de resíduos 

distribuídos por todo o Município são da responsabilidade da Câmara Municipal cabendo a 

esta a sua manutenção.  

À semelhança do que tem sido efetuado nos últimos anos procedeu-se à substituição de 

contentores degradados, bem como, à substituição alguns contentores de menores 

dimensões por contentores maiores, assim e de acordo com o do cadastro do equipamento 

existente, encontram-se distribuídos 1104 contentores. Houve uma pequena diminuição 

do número de contentores face ao ano anterior, no entanto, verifica-se um aumento da 

capacidade total de contentorização, 493.13 m3.  

 

Tabela 1-  Número de contentores por capacidade  

Contentores - Capacidade (L) N.º de contentores 
80 7 

110 427 
240 23 
360 282 
800 104 

1000-1100                             255 
NILL* 6 

Total  1104 
 

Em 2019 foram adquiridos 109 contentor, tendo-se procedido à substituição de 

contentores degradados e efetuado o reforço de contentorização em alguns locais, de 

forma a melhorar a prestação deste serviço junto dos munícipes.  

Ao nível de acessibilidade física do serviço e de acordo com os dados da Entidade 

Reguladora – ERSAR, a acessibilidade mantém-se nos 96 %, estando classificada como 

qualidade de serviço Boa.  Este indicador avalia o número de alojamentos com serviço de 
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recolha indiferenciada a uma distância inferior a 100m do limite do prédio, sendo em 

zonas predominantemente rurais considerada a distância de 200m.  

Os recipientes para deposição seletiva de resíduos (vidrão, papelão, embalão) são da 

responsabilidade da ERSUC, estando também a cargo desta entidade a recolha, transporte 

e tratamento deste tipo de resíduos. No final do ano de 2018 foi efetuada a relocalização 

de 23 contentores de recolha seletiva de forma a melhorar o serviço prestado, 

rentabilizando os contentores existentes e servindo mais população.   

 Em 2019, de forma a reforçar o número de ecopontos completos existentes forem 

entregues pela ERSUC 23 contentores, o que permitiu obter mais 10 contentores 

completos, passando assim o município a ter distribuídos 40 ecopontos completos.  Os 

contentores de recolha seletiva encontram-se distribuídos por todas as Freguesias do 

Município, mantendo-se a Freguesia de Poiares, St. André, como centro urbano com maior 

número de residentes e maior número de instalações de comércio e serviços, a que possui 

um maior número de contentores de recolha seletiva.  

 

Tabela 2 – Equipamento de recolha seletiva (Cadastro, 2019) 

 Equipamento de recolha seletiva por freguesia  ( n.º)  

Tipo de Contentor Lavegadas S. Miguel Arrifana Poiares( St. André) Total 

Vidrão isolado 1 3  2 5 

Papelão isolado     2 2 

Embalão isolado    1 1 

Ecoponto completo  9 7 24 40 

Oleão  2 3 3 5 13 

 

Apesar da relocalização efetuada e da colocação de novos contentores, existem ainda, 

algumas localidades que não dispõem de equipamento de recolha seletiva, ou que este se 

encontra a uma distância superior a 200 m das habitações, conforme preconizado pela 

Entidade Reguladora – ERSAR para ser considerado o serviço disponível. 

 De salientar que o Município de Vila Nova de Poiares é predominantemente rural, sendo a 

tipologia do alojamento doméstico essencialmente unifamiliar, criando assim dispersão 

nos aglomerados, o que torna mais difícil o cumprimento da distância estipulada pela 

Entidade Reguladora.  
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Encontram-se ainda disponíveis no Município contentores para a deposição de óleos 

alimentares usados, oleões, que depois de recolhidos são encaminhados   para operadores 

licenciados para valorização.  

 O Município mantém o protocolo estabelecido com a Biolouzan II, sendo da 

responsabilidade desta entidade a recolha seletiva de óleos alimentares usados e seu 

encaminhamento para uma empresa licenciada, bem como o fornecimento de oleões.   

O Município promove ainda a recolha de 2 fluxos de resíduos específicos, nomeadamente 

pilhas e cápsulas de café, tendo estabelecido parcerias com a Ecopilhas e com Nescafé 

Dolce Gusto, respetivamente.   

2. Produção de Resíduos Sólidos Urbanos em 2019 

2.1 Resíduos indiferenciados  

Em 2019 foram recolhidos e entregues na Estação de Transferência da ERSUC cerca de 

2759,84 ton de resíduos indiferenciados, representado um aumento de 3,6% face a 2018.  

Verifica-se que ao longo do ano (gráfico da Fig. 1) a produção de resíduos é sensivelmente 

homogénea, destacando-se, à semelhança de anos anteriores, o mês de julho e agosto 

como os meses de maior produção de resíduos, com cerca de 266 ton e 255 ton 

respetivamente, o que é explicado pelo aumento de população nessa altura do ano.  

 

 

Fig. 1   Produção mensal de resíduos sólidos urbanos em 2019 
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Dados Gerais:   

 Quantidade de RSU produzidos em 2019: 2759.84 ton  

 Meses de maior produção: julho com 266 ton e agosto com 255.22 ton  

 Produção média mensal de resíduos: 230 ton  

 Produção média diária de resíduos: 7.56 ton/dia 

 Produção média diária por habitante: 1.08 kg/hab.dia 1      

 

 

Fig. 2 Produção de resíduos de indiferenciados nos últimos 3 anos (2017 a 2019) 

 

 

Fig. 3 Variação mensal da produção de resíduos de 2017 a 2019 

 
                                                 
1  População 6969, dados INE 2018 
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Analisando os últimos 3 anos, verifica-se uma tendência de aumento de resíduos 

indiferenciados recolhidos, registando-se em 2019 um aumento de 3.6% face ao ano 

anterior e de 13,8% face a 2017.  

Em termos de variação mensal, e considerando os últimos 3 anos, verifica-se que em 2019 

ao contrário do observado em 2017 e 2018, em que a partir de março /abril se verificava 

uma tendência de aumento de produção de resíduos, em 2019 verifica-se uma oscilação 

até julho, altura em que se atinge o pico, registando-se posteriormente uma tendência de 

decréscimo.  

Pela análise da Fig. 3 verifica-se ainda que ao contrário dos últimos dois anos, em que o 

pico ocorria no mês de agosto, em 2019 o pico registou-se em julho.  

 

2.2 Recolha de Monos e Monstros domésticos  

 
O ECOCENTRO- Ponto de Recolha e Armazenamento Temporário de Resíduos, recebe 

resíduos domésticos volumosos, resíduos biodegradáveis de jardins e parques, resíduos 

elétricos e eletrónicos, e resíduos de construção e demolição, ficando os resíduos aqui 

armazenados temporariamente até atingirem quantidades que justifiquem a sua recolha e 

transporte para destino adequado. 

Neste local, os resíduos podem ser entregues diretamente pelo proprietário ou pode ser 

requerida a sua recolha aos Serviços da Câmara Municipal.  

 

Em 2019 verificou-se um aumento de cerca de 8% de monos domésticos recolhidos face 

ao ano anterior, tendo sido efetuadas 76 recolha de resíduos pelos Serviços da Câmara 

Municipal e várias entregas diretas no Ecocentro., num total de 66,5 ton de resíduos 

recolhidos.  

À semelhança do ano anterior o maior número de pedidos de recolha e de entregas diretas 

registou-se no período de verão.  
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Fig.4 Monos domésticos recolhidos nos últimos 3 anos 

2.3 Recolha Seletiva  

Em 2019, e de acordo com os dados fornecidos pela ERSUC foram recolhidas 280,3 ton de 

resíduos recicláveis.  

À semelhança do ano anterior, a ERSUC atendendo que tem protocolos de recolha de 

recicláveis com entidades, muito dispersas, que efetuam a recolha porta-a-porta em 

pequenos produtores não domésticos, entendeu repartir pelos Municípios associados a 

quantidade global recolhida pelo sistema porta-a-porta, correspondendo uma 

percentagem da quantidade a cada município, em função do número de ecopontos. 

 

Fig. 5 – Recolha de resíduos recicláveis no Município de Vila Nova de Poiares, dados 

ERSUC, SA  
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Pela análise do gráfico da Fig. 5 verifica-se que ao nível do vidro a recolha através de 

ecoponto continua a superar a recolha porta-a porta, tendo registado um aumento face a 

2018.   

No entanto, no caso do papel/cartão a recolha porta-a-porta tem dado um contributo 

muito o significativo na valorização deste material, sendo superior ao recolhido pela via 

dos ecopontos e tendo registado um aumento face a 2018 

No que diz respeito ao plástico/metal ao contrario do verificado no ano anterior, em que  

as quantidades recolhidas porta-a-porta estavam a proximar-se das quantidades 

recolhidas nos ecopontos., em 2019 verifica-se um decréscimo da recolha deste material 

pela via  porta-a porta.       

Importa, no entanto, fazer uma análise isolada do sistema Ecoponto e da evolução que tem 

sofrido. Assim, analisando os últimos 3 anos, apenas para o vidro ocorre um aumento das 

quantidades recolhidas, mantendo-se a recolha de plástico/metal e papel/cartão 

estagnada, sendo muito semelhante ao longo dos 3 anos. Esta situação poderá dever-se à 

recolha porta-a-porta efetuada por exemplo pela APPACDM junto do comércio.  

 

Fig. 6 Recolha seletiva em ecopontos por tipo de material de 2017 a 2019 
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Fig. 7 Evolução da recolha multimaterial em ecopontos de 2017 a 2019 

Em termos de recolha multimaterial, verifica-se que em 2019 houve um crescimento de 

12.4 % de resíduos seletivos recolhidos.  

 

Fig. 8 Variação mensal da recolha multimaterial dos 3 fluxos, através do sistema de 

recolha ecoponto, de 2017 a 2019. 

Analisando a variação mensal da recolha multimaterial, em 2019, verifica-se que ao 

contrário do verificado em 2018 em que, de janeiro a agosto, após um pico havia nos 

dois/três meses seguintes um decréscimo e depois um novo pico e partir de setembro 

verificava-se um aumento gradual, em 2019 verifica-se que de janeiro a setembro ocorreu 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES  11 

 

                                                               Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 2019- Relatório  

um crescimento gradual, com um ligeiro decréscimo apenas no mês de maio. A partir de 

setembro ocorre um decréscimo acentuado.   

Considerando, globalmente, o sistema de recolha porta-a-porta e o sistema ecopontos, 

Fig.9, verifica-se que à semelhança de anos anteriores, o vidro continua a ser o resíduo 

reciclável recolhido em maior quantidade, estando, no entanto, a recolha de papel/cartão a 

aproximar-se, devido principalmente à recolha porta-a-porta efetuada nos produtores não 

domésticos. 

 

Fig. 9 Resíduos recicláveis recolhidos em 2019 através do sistema ecoponto e sistema de 

recolha porta-aporta 

 

Fig. 10 Evolução da recolha seletiva multimaterial (3 fluxos) de 2017 a 2019 
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Em termos da evolução da recolha seletiva multimaterial, verifica-se em 2019 um 

crescimento de cerca de 10,45 % face a 2018, assumindo a recolha seletiva porta-a-porta 

um papel muito importante e significativo na recolha seletiva. 

Ainda assim, em termos gerais, os resíduos recolhidos seletivamente correspondem 

apenas a 9 % do total de resíduos produzidos no Município de Vila Nova de Poiares. 

                                       

Fig.11 Destino final dos resíduos em 2019 

 

2.4 Recolha de Óleos Alimentares Usados  

No que diz respeito à recolha de óleos alimentares usados (OAU), analisando os últimos 3 

anos, verifica-se um aumento das quantidades recolhidas, registando-se em 2019 um 

crescimento acentuado face a 2018 (177,5%)  

 
Tabela 3 – Recolha de óleos alimentares usados de 2017 a 2019 

 2017 2018 2019 

OAU (L) 570 1000 2775 

OAU (kg) 524.4 920 2553 

 

Este aumento acentuado poderá estar relacionado com uma maior consciencialização dos 

munícipes para o correto encaminhamento deste resíduo, mas também com o possível 

decréscimo das situações de vandalismo a que estes contentores eram alvo, em que muito 

do óleo recolhido era roubado.  
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2.5 Recolha de Pilhas e Acumuladores  

Em dezembro de 2017 foi estabelecido um protocolo de colaboração 

com a Ecopilhas – Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e 

Acumuladores, Lda., a qual disponibilizou diversos contentores de 

recolha de pilhas – Pilhões, os quais foram distribuídos por diversos 

locais do Concelho, nomeadamente Juntas de Freguesia, Centros 

Escolares, EB 2,3 Dr. Daniel de Matos, Paços do Concelho, Biblioteca/CCP e Estaleiro 

Municipal. 

A quantidade de pilhas recolhidas nestes dois anos, não tem sido muito expressiva. De 

salientar que muitas das pilhas recolhidas nos pontos de recolha são entregues aos 

Bombeiros Voluntários.  Em 2018 foi entregue 1 contentor de recolha de pilhas à Ecopilha, 

integrada no âmbito da campanha 10º Peditório de Pilha e Baterias a favor do IPO, o que 

corresponde a cerca de 25 Kg de pilhas e duas caixas (50 kg) pelos Bombeiros Voluntários. 

Em 2019 a Junta de Freguesia de Arrifana entregou 1 caixa e os Bombeiros Voluntários 

também 1 caixa, correspondendo num total a 50 kg de pilhas.  

2.6 Recolha de Cápsulas de Café 

De forma a alargar o fluxo de resíduos recolhidos no Município, em 

março de 2019 foi estabelecida uma parceria com Nescafé Dolce Gusto 

para a recolha de cápsulas de café, tendo a referida empresa 

disponibilizado contentores de recolha, os quais foram colocados no 

Edifício Paços do Concelho, Centro Escolar de Arrifana, Centro Escolar de 

S. Miguel, Centro Escolar de Poiares, St. André e na EB 2,3/s Dr. Daniel de Matos. Para além 

dos contentores mais pequenos foram ainda disponibilizados contentores de maior 

capacidade (500L) que permitem armazenar as capsulas até se obter uma quantidade que 

viabilize a sua recolha.  

Em 2019 foram efetuadas 11 recolhas de contentores de 500L, não tendo a empresa 

fornecido informação quanto à quantidade em quilogramas entregues. 
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3.  Serviço de recolha e transporte dos resíduos sólidos urbanos  

Conforme referido, os serviços da Câmara Municipal, de forma a efetuarem a recolha e 

transporte de RSU indiferenciados até à Estação de Transferência da ERSUC localizada no 

Município de Góis, dispõem de 3 viaturas de recolha (2 viaturas em funcionamento e 1 de 

reserva).  

Tabela 4 - Viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos indiferenciados 
Marca da viatura Matricula Capacidade ( m3) 

DAF 15-19-SH 17 
Mitsubichi 20-44-LH 5 

DAF 08-08-QR 12 
 
 

A recolha de resíduos é efetuada de segunda a sexta-feira, estando definidos 9 circuitos de 

recolha, cinco para o veículo de maior capacidade e quatro para o veículo mais pequeno, 

sendo que, para este o circuito de segunda –feira é igual ao de quinta –feira.  

Em 2019, principalmente de julho a setembro, houve necessidade de ter os 3 veículos a 

funcionar diariamente ou de efetuar mais do que uma descarga por veículo na Estação de 

Transferência, de forma a assegurar de forma eficiente a prestação do serviço.  

De salientar também da necessidade de recorrer a veículos cedidos pelo Município da 

Lousã, devido a avarias simultâneas nos dois veículos de maior capacidade (15-19-SH e 

08-08- QR), esta situação verificou-se nos meses de agosto a novembro, num total de 22 

dias.  

 

Tabela 5- Informação geral sobre os circuitos, quantidades médias recolhidas e km 
percorridos. 
 

Circuitos 
Quantidades Recolhidas  

(Kg) 
Média Km percorridos  

1 10490 74 
2 8876 69 
3 6672 49 
4 6568 75 
5 7418 64 
6 3421* /  2366 ** 104 
7 2708 86.7 
8 2480 71 
9 1809 77 

*quantidade média recolhida à segunda-feira    ** quantidade média recolhida à quinta-feira 
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Tabela 6 –Quadro geral dos km percorridos, combustível consumido e emissões de CO2, 
por viatura, de 2017 a 2019 
 
 2017 2018 2019 

   
   

   
   

   
   

 V
ia

tu
ra

s 
af

et
as

 à
 R

ec
ol

ha
 R

SU
  

15-19-SH 

Km percorridos  11321 14476 11197,7 

Combustível (L)  8630,1 10515.5 9137,32 

Média de consumos (L/100 km)  76 73 82 

20-44-LH 

Km percorridos  17688 16683 17798,2 

Combustível (L)  4753,3 4965.5 6110 

Média de consumos (L/100 km)  27 30 34 

08-08-QR 

Km percorridos  10131 10450 10427.5 

Combustível (L)  6067 6268 7403 

Média de consumos (L/100 km)  60 60 71 

  
 
Dados  
Gerais  
 

Km percorridos  39140 41609 39423.4 

Combustível (L)  19450,4 21749 22650 

Consumo Tep  16,972 18,98 19,76 

Emissões CO2 ( kg Co2)  51519 57608 59996 

 
 
 

 
Fig. 12 – Quilómetros percorridos por cada viatura de 2017 a 2019 
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Fig. 13 – Consumo de gasóleo e emissões de CO2 de 2017 a 2019 
 
Pela análise dos gráficos das Fig.12 e 13 e da Tabela 6 verifica-se que o veiculo 20-44-LH 

foi o que percorreu nos últimos 3 anos mais quilómetros, no entanto, consume menos 

combustível comparativamente com os outros. Isto deve-se a que se trata de um veículo 

mais pequeno (de menor capacidade) e menos pesado. O veículo 15-19-SH, sendo o mais 

pesado e de maior capacidade é o que apresenta um maior consumo de gasóleo. De 

salientar, no entanto, que em 2019 este veículo fez menos quilómetros face com o ano 

anterior. Trata-se de um veículo já com muita idade, 29 anos, que demostra uma já alguns 

problemas de eficiência.  

Em termos de emissões de CO2 e estando estas associadas ao consumo de gasóleo, 

verifica-se uma tendência de aumento.  

 
 
4. Campanhas de informação e sensibilização  

Foram desenvolvidas os seguintes campanhas e ações de sensibilização na área dos 

resíduos:  

 Dica Ambiental Resíduos, publicitada 

periodicamente no verso da fatura da água, tendo 

sido publicitadas, em 2019, 6 Dicas;  
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 Poiartes-  Ecoevento em parceria com a ERSUC, tendo como objetivo reduzir o 

impacto ambiental do evento foi assegurada a separação de resíduos e de 

embalagens recicláveis, promovendo a prevenção e redução das quantidades 

produzidas durante todo o evento; 

 Continuação da Campanha de recolha de rolhas de cortiça no âmbito do Projeto 

“Eu curto a cortiça” que envolve a recolha de rolhas de cortiça em diferentes 

pontos e a elaboração de placares e outros trabalhos manuais pelos alunos das 

escolas; 

 Participação na Semana Europeia de 

Resíduos 2019 com ações de sensibilização 

em parceria com a empresa SUMA.  Ação 

“Produzido com Lixo” dirigido aos alunos do 

1º e 2º Ciclo do Ensino Básico (18, 19 e 20 de novembro). 

Sessão de Esclarecimento “Valorização de Recursos“ 

dirigido ao Comércio e Indústria (20 de novembro). 

Sessão de Esclarecimento “Pró literacia Ambiental” 

dirigido aos funcionários;  

 Promoção da separação seletiva no 

Mercado Municipal, com a 

colocação de contentores de 

recolha seletiva e Ação de 

Sensibilização junto dos comerciantes e visitantes.   

 

 

5. Caracterização Económica- Financeira  

As receitas municipais de gestão de RSU provêm da aplicação de tarifas pela prestação de 

serviços de recolha e transporte, tratamento e valorização de RSU, aplicada de acordo com 

o Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene Pública do Concelho de Vila Nova 

de Poiares, Regulamento n.º 8/2016, 2º Serie-N.º 2 de 5 de janeiro. 

 Pela prestação dos serviços aos utilizadores finais, domésticos e não-domésticos, é 

aplicada uma tarifa fixa de disponibilidade e uma tarifa variável, devida em função do nível 

de utilização do serviço, expressa em euros por m3 de água consumida. 
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Tabela 7– Tarifas praticadas em 2019 (Edital n.º 49/2018)   

 Tipo de utilizador Tarifa Aplicada 

Remoção RSU 

Doméstico 
Tarifa fixa   2.96€ 

Tarifa variável  0.26 €/m3 

Não – doméstico  
Tarifa fixa   6.22 

Tarifa variável  0.31 €/m3  

Tarifário Social Doméstico  
Tarifa fixa   Isentos  

Tarifa variável  0.26 €/m3 

Tarifário Social Não 

Doméstico  

Tarifa fixa   2.96 

Tarifa variável  0.26 €/m3 

Remoção Monstros, Monos e 
Resíduos Verdes 

Serviço Gratuito  

Remoção de Outro tipo de 
Resíduos 

Por cada serviço prestado; 
 

10.29€ 

Por hora ou fração  10.29 € 

Outros serviços e Gestão de RCD 
e RCDA Sob Orçamento  

 

O gráfico da Fig. 14 permite verificar a relação existente entre a quantidade de resíduos 

recolhidos e entregues na ERSUC e o valor cobrado aos munícipes pela prestação e 

disponibilidade do serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos.  

 

Fig. 14 Relação entre os resíduos recolhidos em 2019 e o valor cobrado aos munícipes.  
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As despesas da gestão de RSU englobam principalmente a gestão de resíduos em Alta, a 

recolha indiferenciada de RSU, com despesas com pessoal, seguros das viaturas, 

combustíveis, manutenção dos veículos, aquisição de equipamento e prestação de serviço 

de lavagem e desinfeção de contentores.  

 

Fig 15 Despesa afeta à gestão de resíduos sólidos urbanos em 2019  

 

À semelhança dos anos anteriores as despesas mais relevantes estão associadas ao 

tratamento de resíduos sólidos em alta efetuado pela ERSUC e aos custos com o pessoal.  

Em 2019 o tratamento em alta de resíduos indiferenciados e monos domésticos envolveu 

um custo de 103 980.21 €. A tarifa de tratamento aplicada pela ERSUC foi de 28.39 €/ton 

de resíduos entregue. Para além desta tarifa é aplicada ainda a Taxa de Gestão de Resíduos 

-TGR. Em 2019 o valor da TGR foi de 9,90 € por tonelada de resíduos depositado em 

aterro.  

 

Fig.16 Quantidade de resíduos entregue e a quantidade de resíduos abrangida no cálculo 

da TGR e respetiva percentagem, em 2019 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES  20 

 

                                                               Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 2019- Relatório  

 

A TGR vigora desde 2007, tendo sido criada pelo Regime Geral da Gestão de Resíduos 

publicado pelo Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro, tendo sofrido diversas 

alterações. A aplicação desta taxa pretende contribuir para melhorar o comportamento de 

operadores económicos e consumidores finais, no sentido da redução da produção de 

resíduos e sua gestão mais eficiente, consciencializando os consumidores dos custos 

ambientais que estão associados à gestão de resíduos e estimular o cumprimento dos 

objetivos nacionais em matéria de gestão de resíduos.  O seu valor é calculado tendo em 

conta a quantidade de resíduos que têm como destino final a deposição em aterro.  

Pela analise do gráfico da Fig. 16 verifica-se que até meio do ano houve um decréscimo da   

percentagem de resíduos da TGR, ou seja, a quantidade de resíduos depositada em aterro 

diminui, verificando-se em julho um pico, seguindo-se um novo decréscimo, com um novo 

aumento em dezembro.  

De acordo com a legislação em vigor, a TGR deveria ser repercutida no consumidor final, 

no entanto, no Município de Vila Nova de Poiares não foi aplicada, assumindo o Município 

todo o encargo financeiro.  

 

Fig. 17 Custo do tratamento de resíduos em alta, em 2019.  

 

De acordo com o gráfico da Fig. 17, em 2019 o custo da aplicação da TGR representou 18% 

do custo do tratamento de resíduos em Alta, verificando-se o aumento de 1% face ao ano 

anterior.  
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Fig 18   Evolução da despesa afeta à gestão de resíduos sólidos urbanos de 2017 a 2019  

 

Analisando os últimos 3 anos verifica-se um aumento dos custos associados ao pessoal, 

este aumento deve-se a que no reporte de contas para o ano de 2019 foi incluído pessoal 

administrativo, que não estava a ser afeto à prestação deste serviço e que efetivamente 

executa funções. 

Verifica-se também um aumento dos custos do tratamento de resíduos em alta, que se 

deve pelo aumento da quantidade de resíduos recolhidos (ver Fig. 2) mas também devido 

ao aumento das tarifas aplicadas.   

Relativamente ao indicador aquisição de equipamento e lavagem de contentores, em 2019, 

de forma a melhorar o serviço prestado, foram efetuadas duas lavagens dos contentores, 

em maio e em novembro, levando assim a um aumento dos custos associados. 

Em 2019 verifica-se ainda um aumento dos custos associados à frota, atendendo à idade 

das viaturas, houve necessidade de efetuar maiores e mais frequentes reparações e  

manutenções, bem como, nos consumos de gasóleo também se registou um aumento.  

 

Nota final  

Com o estabelecimento do Contrato de Gestão Delegada com a empresa APIN- Empresa 

Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, o Município transferiu a gestão de resíduos 

urbanos para esta entidade, ficando a seu cargo, a partir de janeiro de 2020, a recolha de 

resíduos indiferenciados, a recolha de óleos alimentares usados e a recolha de resíduos 

verdes. Os serviços municipais irão continuar a assegurar a recolha de equipamento 
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elétrico e eletrónico, monos/ monstros e resíduos de construção e demolição de obras 

isentas e não sujeitas a comunicação prévia.  

Serão ainda mantidos pelos serviços municipais a recolha de fluxos específicos, como 

sendo as pilhas e cápsulas de café. 
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