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 Objetivos – Implementar a Agenda 21, destacando o desempenho dos 
municípios em matéria de prevenção quantitativa e de recolha seletiva de 
resíduos urbanos 
 

 Baseado em Sub-indicadores objetivos e mensuráveis pelos municípios, de 
acordo com as responsabilidades pela gestão de resíduos que lhes estão 
cometidas pela legislação aplicável e, nomeadamente, pelo RGGR (DL 73/2011 
de 17 Junho), e legislação sobre fluxos específicos de resíduos (embalagens, 
pilhas e acumuladores, óleos alimentares usados e REEE) 
 

 Pontuação – 7 Pontos 
 

 Elaborado com a colaboração de: 

PRODUÇÃO E RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS 
URBANOS 
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 Sub-indicadores: 
 
A: Acessibilidade do serviço de recolha seletiva 

 Pontuação – 1 Ponto 
 

B: Evolução de Resíduos Urbanos gerados per capita nos últimos três 
anos 
 Pontuação – 2,5 Pontos 

 
C: Resíduos de Embalagens recolhidos seletivamente em ecopontos e 

porta-a-porta 
 Pontuação – 2 Pontos 

 
D: Recolha seletiva de outros resíduos: REEE, Pilhas e Acumuladores, 

Biorresíduos e Óleos Alimentares Usados 
 Pontuação – 1,5 Pontos 

 

PRODUÇÃO E RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS 
URBANOS 



Sub-Indicador A 

 % de alojamentos com 
equipamentos de recolha 
seletiva a menos de 200 
metros do limite do prédio 
 

 Inclui todos os tipos de 
recolha seletiva (ecoponto, 
porta-a-porta, ecocentro) 

Acessibilidade do serviço de recolha seletiva – 1 Ponto 

O valor deverá ser conforme ao reportado no 
indicador RU02ab à ERSAR, no âmbito do 
processo de avaliação da qualidade de serviço. 

Predominantemente 
urbana 

Pontuação 

Não responde A <70%  0,0 

70%≤A<90%  0,5 

A≥ 90%  1,0  

Mediamente   
urbana 

Pontuação 

Não responde A< 50% 0,0 

50% ≤A<70% 0,5 

A≥ 70% 1,0 

Predominantemente rural Pontuação 

Não responde A< 30% 0,0 

30% ≤A<50% 0,5 

A≥ 50% 1,0 



Sub-Indicador B 

 Aplicar o princípio da 
hierarquia de gestão dos 
resíduos – prevenção 
 

 Pontuação máxima para 
os municípios com 3 anos 
consecutivos de 
redução 

Evolução de Resíduos Urbanos gerados per capita nos últimos  
três anos – 2,5 Pontos 

RU (t/hab.ano) Pontuação 

Bn-1 > Bn-2 < Bn-3 
Bn-1 < Bn-2 > Bn-3 1,5 pontos 

Bn-1 < Bn-2 < Bn-3 2,5 pontos 

n corresponde ao ano da candidatura 



Sub-Indicador C 

 Promover a recolha 
seletiva de resíduos de 
embalagem 
 

 Indicador determinado em 
% do peso RE/RU 

Resíduos de Embalagens recolhidos seletivamente em ecopontos + 
porta-a-porta – 2,0 Pontos 

Predominantemente urbana Pontuação 
Não responde ou C<9%   0,0 pontos 

9% ≤C<11%  1,5 pontos 
C≥ 11%   2,0 pontos 

Mediamente   
urbana 

Pontuação 

Não responde ou C<8% %   0,0 pontos 
8% ≤C<10% %   1,5 pontos 

C≥ 10% %   2,0 pontos 

Predominantemente rural Pontuação 

Não responde  ou C<7% %   0,0 pontos 
7% ≤C<9% %   1,5 pontos 

C≥ 9% %   2,0 pontos A informação relativa ao 
contentor azul inclui a fração 
papel/cartão não embalagem 



Sub-Indicador D 

 Promover a recolha 
seletiva de outros tipos de 
resíduos, com particular 
enfoque nos OAU 
 

Recolha seletiva de outros tipos de resíduos: REEE, 
Pilhas e Acumuladores, Biorresíduos e Óleos Alimentares 
Usados – 1,5 Pontos 

Recolha seletiva por 
tipo de resíduo 

Pontuação 

1 tipo de resíduos 0,25 pontos 
2 tipos de resíduos 0,50 pontos 
3 tipos de resíduos 0,75 pontos 
4 tipos de resíduos 1,00 ponto 

Nº habitantes Nº Pontos de 
recolha 

Pontuação 

> 300 000 > 40 

0,50 pontos 
 

> 150 000 > 30 
> 50.000 > 20 
> 25 000 > 10 
< 25 000 > 8 

 Rede de recolha 
seletiva municipal de 
OAU 
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 Informação subjacente aos Indicadores sob 
responsabilidade direta dos municípios  
 

 Facilidade de preenchimento 
 

 Dados verificáveis 

Gratos pela atenção. 
Estamos ao dispor. 
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