


Ecocentro 

Recolha e Centro de Triagem – Resiaçores 

Recolha – SMAH 

Compostagem - TERAMB  

Incineração - TERAMB 

Aterro Sanitário - TERAMB 



 
 SMAH – Recolha, transporte de resíduos urbanos 

e limpeza pública 
 

 Resiaçores – Centro de processamento de 
resíduos e recolha de embalagens 

 
 TERAMB – central de valorização e tratamento de 

resíduos– valorização energética, compostagem 
simplificada,9 ecocentros e 2 bolsas. 



 
 Objetivo 1 - Intensificar a recolha seletiva de materiais, 

potenciando os quantitativos da reciclagem (multimaterial) 
◦ Meta 1: Acréscimo de 30% de recolha seletiva até 2020, 

relativamente a 2012, para cada uma das fileiras. 
◦ Meta 2: 70% dos metais recuperados após a incineração dos 

resíduos indiferenciados. 
 

 Objetivo 2 – Prevenção da produção de resíduos 
indiferenciados 
◦ Meta 1 – Promover a venda/troca de produtos em 2ª mão. 
◦ Meta 2 – Promover a reutilização de resíduos no local de produção. 

 

 Objetivo 3 - Garantir a sustentabilidade do Sistema. 
◦ Meta 1 – Garantir tarifa de equilíbrio. 
◦ Meta 2 : Acréscimo de 70% de recolha seletiva até 2020, 

relativamente a 2012, para cada uma das fileiras. 
 
 

 
 



 Objetivo 4 – Implementar a valorização orgânica 
◦ Meta 1: Assegurar o encaminhamento de resíduos 

biodegradáveis dos grandes clientes do setor Horeca, 
cantinas, instalações militares e recolha de verdes 
provenientes da jardinagem que atualmente vêm 
incluídos nos resíduos indiferenciados (200301) para a 
central de valorização orgânica por compostagem 
simplificada. 

◦ Meta 2: Promover a compostagem caseira. 

 



A implementação do sistema PAYT – Pay As You 
Throw (pague apenas aquilo que produz) tem os 
seguintes objetivos. 
 



Tem por base três pilares fundamentais: 

 

 Identificação do produtor de resíduos; 

 Quantificação de resíduos produzidos e/ou 
do serviço prestado; 

 Tarifário variável para a cobrança individual 
do serviço prestado. 

 





 
 1.ª fase - Grandes produtores do centro de Angra 

do Heroísmo, tendo em consideração condições 
pré-existentes – levantamentos a realizar 
periodicamente. 

 
 2.ª fase - Grandes produtores do centro de Angra 

do Heroísmo, recorrendo a hardware e software 
específicos que irão permitir o registo dos 
contentores e/ou sacos recolhidos através de 
sistema de leitura do volume produzido. 
 

 3.ª fase – 100% da população do concelho de Angra 
do Heroísmo (em fase de estudo). 



 
 Consideração do Pré-Existente: 

 A) Utilização dos contentores existentes por 
produtor; 

 B) Circuitos e recolhas pré-definidos; 
 

 Utilização de sacos normalizados (ex: 30L, 50L, 
100L). 

 
 Recolha porta-a-porta de resíduos 
◦ As recolhas serão efetuadas obedecendo aos circuitos e 

horários em vigor; 

 
 Cálculo das produções 
◦ As produções serão calculadas por volume, 

independentemente de ser depositado na via pública 
contentor ou saco. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Cuidados: 

◦ Disponibilizar o contentor na via pública 
para recolha apenas quando a capacidade 
máxima seja atingida, uma vez que as 
produções são calculadas por volume 
existente na via pública. 

 

 Ex: Se colocarem um contentor de 240L, com 
meia capacidade, o volume considerado é 
240L e não 120L. 

 



 Grandes produtores do centro de Angra do 
Heroísmo: 

 

 Registo dos contentores recolhidos com 
leitura de etiquetas (TAGS RFID) nos 
contentores existentes ou novos. 
◦ Os TAGS RFID são específicos para cada produtor; 
 

 Colocação de etiquetas (TAGS RFID) 
específicas para cada produtor, em sacos 
pré-pagos. 
 



 Recolha porta-a-porta de resíduos  
◦ As recolhas serão efetuadas obedecendo aos 

circuitos e horários em vigor. 
◦ As viaturas estarão equipadas com sistema de 

leitura que permite registar os contentores e/ou os 
sacos recolhidos, por produtor. 

◦ A produção será calculada em volume, seja por 
volume de contentor ou saco depositados. 

◦ Os produtores apenas poderão utilizar contentores 
ou sacos devidamente identificados (TAGS RFID). 

 
◦ Contentores e sacos não identificados não serão 

recolhidos. 



 TAGS RFID em sacos-pré-pagos 
 

 As etiquetas TAGS RFID são impressas nos 
SMAH com o número de cliente e tipo de 
produto (fileira de resíduo) ao qual serão 
associadas. 

 Estas etiquetas são coladas no saco pelos 
munícipes. 

 Cada etiqueta tem um número próprio, 
garantindo que cada saco só é registado 
apenas uma vez. 



 Faturação 

 

 Os dados obtidos são exportados para 
plataforma de base de dados (ex: excel/SGA) 
para efeitos de faturação. 

 
 SGA – Sistema de Gestão de Águas 



 

 Volume dos resíduos produzidos, 
indiferenciados e seletivos; 

 

 Tarifa fixa e tarifa variável. 



 Tarifa fixa 

 

 

 

Prestação mensal  



 Tarifa variável 
 
 
 
 

 
 A tarifa variável é aplicada por 

contentor/saco recolhido e tipo de resíduo. 
 É obrigatório os contentores ou sacos terem 

o sistema RFID ( TAG identificador do 
produtor). 

VOLUME (LITROS)
RESÍDUOS 

INDIFERENCIADOS

PAPEL/            

CARTÃO
VIDRO PLÁSTICO

50 0,36 gratuito 0,15 0,15

120 0,86 gratuito 0,30 0,30

240 1,73 gratuito 0,60 0,60

800 5,76 gratuito 1,00 1,00

Prestação mensal (€) 



 Aluguer de contentor com sistema RFID 

 

 

 
 

Prestação mensal (€) 

 Penalização por não separar – 2€/fileira 
 

 Venda de sacos com TAGS RFID 

 

 
 

Preço unitário (€) 

 

 

50 0,48 0,48

120 1,12 1,12

240 1,47 1,47

800 3,67 3,67

RESÍDUOS 

INDIFERENCIADOS
RECICLÁVEISVOLUME (LITROS)

50

100 0,11

0,15

RESÍDUOS 

INDIFERENCIADOS

VOLUME 

(LITROS)
RECICLÁVEIS

0,13

0,12



 Exemplos de tarifas  
◦ Restauração 

 

 

 

 

 

◦ Serviços 

 

 

Indf PC Emb. vidro Atual PAYT

200 480 200 200 36,18 10,38

480 200 200 960 36,18 12,7

Produção em kg/mês TARIFA

Indf PC Emb. vidro Atual PAYT

16000 6400 2400 187,35 120,58

2800 800 800 600 187,35 33,22

Produção em kg/mês TARIFA



 Restauração 

 
◦ Exemplo  

 

 

 

Indf PC Emb. vidro Atual PAYT

21600 960 36,18 173,06

6400 7800 6400 960 36,18 61,86

Produção em kg/mês TARIFA



 

 O PAYT permite compensar economicamente 
os produtores menos poluidores. 

 

 A separação de resíduos implica a diminuição 
das quantidades de resíduos depositadas em 
aterro, contribuindo-se assim de uma forma 
eficaz para o cumprimento das metas de 
reciclagem e para um concelho que aposta na 
prevenção de resíduos. 

 

 

 



 

 

A colaboração dos produtores é essencial para 
o êxito deste projeto. 

 

Contamos consigo. 

 

Obrigada. 


