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RESINORTE – Valorização e Tratamento
de Resíduos Sólidos S. A.
Grupo AdP - EGF

Concessionária do sistema Norte Central;

35 Municipios (11% Municípios); 535 freguesias

8.090 Km2 (9% território nacional)

950.000 habitantes (10% população)

Início actividade: Outubro.2009

Capital social de 8 M€

51% da EGF,

49% de 25 Municípios e 2 Ass Municípios. 



Sistema Multimunicipal do NORTE CENTRAL

Resíduos Produzidos (2013):

Rec. Indiferenciada: 299 mton

Rec. Seletiva: 34 mton.

Total: 333 mton. 

Capitação: 0,96 Kg/hab./dia

Infraestruturas em atividade

6 aterros sanitários

19 ecocentros 

8 estações de transferência 

4 estações de triagem

1 TMB + 1TMsimples

6 un valorização energética do biogás

895 Km2

477 mH



PERSU 2020



O processo de 
tratamento de 

duos



Balanço 
mássico 
RESINORTE

Aço Sucata

0,2% 0,0%

Plástico Refugos

1,29% 5,0%

T. Mecânico Composto

30,3% 1,3%

T. Biológico Refugos

23,9% 19,9%

R. Indifer. Perdas

89,5% 2,7% Dep. Aterro Energia

Aterro 79,2% 5,8 GWh

59,2%

Val. Energ.

5,1%



PaP Refugos Plástico

1,1% 0,4% 1,1%

Ecopontos Triagem Vidro Aço

7,2% 8,64% 4,5% 0,09%

R. Selectiva Papel Aluminio

10,5% 2,7% 0,01%

Plást. Duros REEE

0,06% 0,05%

Ecocentros Madeira Pneus

2,2% 0,2% 0,4%

Sucata Outros

0,10% 1,0%

Balanço 
mássico 
RESINORTE



O DESAFIO 2020

PLANO ESTRATÉGICO

PARA OS RESÍDUOS URBANOS

PERSU2020
Portaria nº 187-A/2014 de 17 de setembro



SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
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HIERARQUIA DOS RESÍDUOS
BASES POLÍTICA DO AMBIENTE
(lei 19/2014, 14/04)
Artigo 11.º
Componentes associados a comportamentos 
humanos 

b) A gestão de resíduos é orientada para a 
prevenção da respetiva produção, através 
da redução da sua quantidade e 
perigosidade, para a preservação dos 
recursos naturais, através da consideração 
do valor económico dos resíduos enquanto 
potenciais fontes de matérias-primas e 
energia, e para a mitigação dos impactes 
adversos para o ambiente e a saúde 
humana decorrentes da sua produção 
através da criação de condições adequadas 

sua gestão, assente na otimização da 
utilização das infraestruturas existentes; 
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Objectivos PERSU 2020

Prevenção da produção e perigosidade dos RU

Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade 

dos recicláveis

Redução da deposição de RU em aterro

Valorização económica e escoamento dos recicláveis

Reforço dos instrumentos económico-financeiros (papel da TGR)

Incremento da eficiência institucional e operacional do sector

Reforço da I&DT da inovação e da internacionalização do sector

Aumento contributos do sector para outras estratégias e planos 
nacionais
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Objectivos PERSU 2020
Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e

da qualidade dos recicláveis

• Explorar mais o potencial da recolha porta-a-porta

• Promover a inclusão de disposições no RJUE que obriguem os 
edifícios a terem instalações que facilitem a recolha selectiva

• Desenvolver campanhas específicas para desviar resíduos recicláveis 
dos indiferenciados
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Objectivos PERSU 2020

«Preparação para reutilização» as operações de valorização que consistem 

no controlo, limpeza ou reparação, mediante as quais os produtos ou os 

componentes de produtos que assumam a natureza de resíduos são 

preparados para serem utilizados novamente, sem qualquer outro tipo de 

pré-processamento» (DL 178/2006 de 5set, alt e rep pelo DL 73/2011 de 17jun)
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Objectivos PERSU 2020

«Reciclagem» qualquer operação de valorização, incluindo o 

reprocessamento de materiais orgânicos, através da qual os materiais 

constituintes dos resíduos são novamente transformados em produtos, 

materiais ou substâncias para o seu fim original ou para outros fins mas que 

não inclui a valorização energética nem o reprocessamento em materiais que 

devam ser utilizados como combustível ou em operações de enchimento»

(DL 178/2006 de 5set, alt e rep pelo DL 73/2011 de 17jun)
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Objectivos PERSU 2020

Prevenção da produção e perigosidade dos RU

Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade 

dos recicláveis

Redução da deposição de RU em aterro

Valorização económica e escoamento dos recicláveis

Reforço dos instrumentos económico-financeiros (papel da TGR)

Incremento da eficiência institucional e operacional do sector

Reforço da I&DT da inovação e da internacionalização do sector

Aumento contributos do sector para outras estratégias e planos 
nacionais
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Metas PERSU 2020

2016 2020

Quantidade de resíduos 

produzidos
Kg/(hab.ano) 456 421 410

Prep. para reutilização e 

reciclagem

% RU 

recicláveis
25% 50%

Deposição de RUB em aterro
% RUB 

produzidos
62% 35%

Retomas de Rec. Selectiva Kg/(hab.ano) 33 47

Metas
Valor de 

Refª 2012
UnIndicador
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Metas RESINORTE

29%29% 323268%68%
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A sustentabilidade como mais-valia

Construção pensando na otimização dos processos de recolha.
Colocação de ecopontos em locais de recolha difícil. (Barreiras 
devido a edifícios, árvores, passeios demasiado estreitos, locais com 
carros estacionados em frente a ecopontos, impossibilitando a 
recolha, etc.)
Ecopontos distanciados de locais de deposição de resíduos 
indiferenciados.
Colocação de ecopontos muito distanciados dos edifícios.
Gestão do estacionamento
Obras que impossibilitam a recolha de ecopontos.
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www. Resinorte.pt


