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Objetivo, atividades e resultados esperados/atingidos  

  

Campanha de Sensibilização para Dinamização da Recolha 

Seletiva Multimaterial de Resíduos Recicláveis e Bioresíduos. 

POSEUR – 11-2017-21 

Proteger o ambiente e promover a eficiência de recursos 

Concelhos de Loures e de Odivelas. 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de 

Loures e Odivelas 

30-01-2018 

01-03-2018 

29-02-2020 

119.851,20€ 

Contribuição FEDER/FC – 100.000,00€ 

Não se aplica. 

Objetivos – Campanha dirigida a públicos-alvo distintos, com objetivos específicos: 

Projeto 1 – Canal Horeca: dinamizar a separação de resíduos recicláveis em 1.400 estabelecimentos e no que respeita 

aos bioresíduos uma melhoria do desempenho dos atuais 450 aderentes do Programa + Valor e angariação de, no 

mínimo 130 novos participantes.  

Projeto 2 – Recolha porta a porta: destinado aos habitantes da Urbanização da Portela e Quinta do Almirante com 

recolha porta-a-porta com o objetivo de incrementar a quantidade de resíduos recolhidos porta a porta dos 4 fluxos de 

recicláveis, realizando a sensibilização de 5.800 famílias. 

Projeto 3 – Famílias com recolha seletiva na via pública: tinha como objetivo a realização de 834 ações para incrementar 

a quantidade de resíduos recolhidos dos 3 fluxos de recicláveis e promover a correta deposição, direcionada a 131.000 

famílias que usufruem do sistema de recolha seletiva na via pública (ecopontos). 

 

 



 

 

 Atividades  

Projeto 1 – Canal Horeca: Visitas aos estabelecimentos por parte de monitores formados pelos SIMAR, com o intuito de 

realizar ações de sensibilização e informação referentes à correta separação de resíduos promovendo ainda, a adesão ao 

Programa + Valor (recolha de bioresíduos).  

Projeto 2 – Recolha porta a porta: Visitas presenciais aos moradores das duas Urbanizações envolvidas, que consistiam 

na realização de ações de sensibilização sobre a correta separação de resíduos e preenchimento de um breve questionário. 

Projeto 3 – Famílias com recolha seletiva na via pública: Realização de ações de sensibilização de contacto direto através 

da entrega de um folheto e brochura com conteúdos sobre a reciclagem, ações de teatro de rua, presença com stand 

próprio em espaço comercial, entre outras. 

            

 Resultados esperados/atingidos 

   

Resultados esperados/atingidos – Famílias com recolha seletiva na via pública 
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