Comunicação Ambiental Estratégica
Número da Candidatura: POSEUR-03-1911-FC-000015
Nome da Operação: Comunicação Ambiental Estratégica com vista à valorização de resíduos
urbanos
Data de submissão da candidatura: 27-01-2016
Data de inicio da operação: 01-07-2016
Da de fim da operação: 31-12-2018
Data da aprovação da operação: 30-10-2017
Montante máximo elegível: 2.639.774,83€
Contribuição Fundo de Coesão: 2.243.808,61€
Taxa de Cofinanciamento: 85%
ALGAR 8.53%; AMARSUL 8.39%; ERSUC 11.59%; RESIESTRELA 4.27%; RESINORTE
11.94%; RESULIMA 4.91%;
SULDOURO 5.25%; VALNOR 4.87%; VALORLIS 5.14%; VALORMINHO 2.55%; VALORSUL 32.56%
Resumo da Operação
Com a implementação da presente operação a VALORSUL enquanto líder de uma Parceria
constituída com a ALGAR, AMARSUL, ERSUC, RESIESTRELA, RESINORTE, RESULIMA, SULDOURO,
VALNOR, VALORLIS e VALORMINHO, pretende contribuir significativamente para o aumento da
preparação para reutilização da reciclagem e da qualidade dos recicláveis através do aumento da
quantidade e qualidade dos materiais recolhidos e para o aumento da quantidade e melhoria da
qualidade dos RUB recolhidos seletivamente, nomeadamente através da realização das seguintes
ações de sensibilização e educação:
I – “Programa Ecovalor”: Consiste em diversas ações de sensibilização a realizar por equipas
especialistas nas várias escolas do país, incluindo a distribuição de materiais Informativos e de
sensibilização (cartazes, magnéticos e autocolantes), bem como suportes para sacos para recolha
dos resíduos valorizáveis que resultam da Implementação da campanha.
II — “Programa Comércio a reciclar”: Consiste na intervenção de equipas permanentes de contacto
junto do alvo HORECA (Hotéis, Restaurantes e Cafés) e do pequeno comércio, e inclui a distribuição
de materiais informativos e de sensibilização;
III — “Programa Ecoeventos”: Consiste na intervenção de equipas especializadas de sensibilização e
educação com vista ao aumento da reciclagem em grandes e pequenos eventos, eventos
desportivos locais e corridas e maratonas, e inclui o fornecimento de suportes para sacos e
estruturas de recolha de resíduos valorizáveis.
No que se refere aos objetivos, a presente operação pretende sensibilizar e educar os diferentes
públicos-alvo para a importância nacional de cumprimento das metas comunitárias com especial
enfoque para a meta de retorna de recolha seletiva e para a meta de preparação para reutilização
e reciclagem, constantes no PERSU2O2O, nomeadamente através:
— Da prevenção da produção e perigosidade dos RU (resísuos urbanos);
— Do aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade dos recicláveis;
— Do aumento da quantidade e qualidade de materiais retomados e valorizados;
— Do aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos RIJB recolhidos seletivamente.

