
A Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, na qualidade de entidade 
gestora, assegura a recolha doméstica de resíduos volumosos e verdes. Existe por isso um 

serviço gratuito de resíduos especí�cos, ou seja, resíduos que pelo seu volume, forma ou 
dimensão, não podem ser recolhidos pelos meios normais de remoção. Os resíduos devem ser 

colocados na via pública, junto á habitação no dia agendado com o serviço de recolha. 
Este serviço constitui uma mais valia para a proteção do ambiente na região, evitando que 
estes tipos de resíduos se acumulem em locais inadequados como via pública ou �oresta. 

O serviço não contempla a recolha dentro de propriedades privadas e a recolha é até 1m3 por pedido. 

O Número gratuito para o qual deve ligar: 800 209 316
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Reciclagem no 
Planalto Beirão,
duplicou nos 
últimos anos!
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Visitas regressam ao 
Centro de Tratamento 
de R.S.U do Planalto 
Beirão 
Com o desenvolvimento dos cuidados no 
âmbito da saúde pública por efeito da 
evolução da pandemia COVID-19, a Asso-
ciação de Municípios da Região do Planalto 
Beirão cancelou todas as visitas agendadas 
para 2020 e 2021.
 
Após dois anos sem visitas presenciais ao 
Centro de Tratamento de R.S.U do Planalto 
Beirão, a AMRPB reabriu novamente as 
portas, em janeiro de 2022, para dar 
continuidade às visitas e reforçar a                  
interação do público com a atividade da  
instituição. No circuito da visita é explicado 
o trajeto dos resíduos, desde a correta colo-
cação nas infraestruturas de deposição até 
à sua passagem pelas Unidades de Trata-
mento do CTRSU onde são tratados e 
encaminhados para o destino adequado.

As visitas, que são destinadas tanto a 
pessoas como instituições (seja em grupos 
organizados ou individualmente), deverão 
ser solicitadas previamente por marcação. 
Importa referir que a AMPRB proporciona 
este serviço de forma absolutamente  gra-
tuita para as escolas, encarando esta ativi-
dade como um meio para educar e sensibi-
lizar os jovens para as questões ambientais.  
Estas visitas estão sujeitas à disponibilidade 
de data e horário dos nossos serviços.   
Atendendo às condições físicas do espaço 
visitado, o grupo não pode ultrapassar o 
número máximo de 60 elementos. 

Visite-nos! 
A marcação pode ser feita através de 
contacto telefónico: 232 870 020 
ou através do e-mail: geral@planaltobeirao.pt

As visitas são realizadas de Segunda a Sexta-Feira, dentro dos seguintes horários:
Período da manhã: Das 9H30 às 12H00  |  Período da tarde: Das 14H00 às 16H00

A análise das quantidades de resíduos 
encaminhados para reciclagem, durante o 
último ano, vem demonstrar uma crescente 
adesão da população do Planalto Beirão ao 
processo de separação e deposição seletiva.
 
No ano passado cada habitante do Planalto 
Beirão separou 42Kg de resíduos para 
reciclagem, um valor que representa um 
aumento de 3kg face a 2020 e que é exata-
mente o dobro do valor de 2017 (21Kg).

Estes são números que re�etem uma 
mudança de mentalidades bastante expres-
siva e alargada, demonstrativa da preocu-
pação crescente dos cidadãos com as 
questões ambientais.

Numa altura do ano em que é expectável 
um aumento signi�cativo da produção de 
resíduos, torna-se necessário apelar ainda 
mais à responsabilidade cívica e consciên-
cia ambiental, característica das gentes da 
nossa região.

De modo a rentabilizar a capacidade dos 
ecopontos e dos meios de recolha, é muito 
importante espalmar sempre as embala-
gens e nunca depositar resíduos no exterior 
dos contentores. Resíduos fora dos conten-
tores, além de causarem problemas ambi-
entais e de saúde pública, são uma má 
imagem para a nossa região e para quem 
nos visita. Só com estes pequenos gestos e 
com a colaboração de todos, conseguire-
mos manter as nossas ruas limpas e dar aos 
resíduos o tratamento adequado.

A AMRPB é responsável pelo tratamento e 
valorização dos resíduos sólidos urbanos 
provenientes dos 19 municípios da região do 
Planalto Beirão.  



Webinar – Sessão de Encerramento 
do Projeto “Biobairros - Da Terra á Terra” 

O Webinar  "Biorresíduos e Compostagem" 
marcou o encerramento do projeto "Biobairros: 
da terra à terra" com a participação de especi- 
alistas e técnicos de municípios. Neste evento 
apresentou-se  a dualidade da compostagem, 
explicitando as tecnologias subjacentes aos 
processos que sustentam a compostagem 
como solução sustentável para o destino �nal 
dos resíduos orgânicos e demonstrando               
as técnicas de utilização do composto como 
corretor biológico com elevado potencial na 
agricultura e jardinagem. Foram ainda apresen-
tados os resultados preliminares do projeto 
"Biobairros: da terra à terra implementado nos 
17 municípios envolvidos.

Os ecocentros da AMRPB funcionam 
como centros de deposição seletiva, 
para resíduos que pelas suas carac-
terísticas ou dimensões, não podem 
ser depositados na contentorização 
existente na via pública. 

Os municípios que constituem a Asso-
ciação de Municípios da Região do 
Planalto Beirão têm disponíveis estas 
estruturas, onde cidadãos e empresas 
podem depositar vários �uxos de 
resíduos, nomeadamente papel e 
cartão, vidro, plástico e embalagens de 
plástico, metais e embalagens de 
metal, pilhas e baterias, móveis e 
colchões, resíduos de equipamento 
elétrico e eletrónico (REEE), óleos 
alimentares usados e resíduos de 
jardins (verdes). 

Workshop “Desa�os e oportunidades da Economia 
Circular para o setor do comércio e serviços”
No passado dia 24 de março realizou-se o Workshop “Desa�os e Oportunidades da Economia 
Circular para o comércio e serviços” dirigido ao setor do comércio e serviços, no salão nobre do 
Município de Oliveira do Hospital. 
Este workshop teve como propósito, capacitar os produtores não-domésticos e reforçar o conheci-
mento sobre a gestão de resíduos, a Economia Circular e o papel da reciclagem de resíduos de 
embalagens nessa mudança de paradigma. 

Esta iniciativa, desenvolvida pela AMRPB, em parce-
ria com a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, 
no âmbito do PSEA, contou ainda com a partici-
pação de um representante da Sociedade Ponto 
Verde e da ACII – Associação Comercial e Industrial 
do Interior, que debateram os desa�os geradores 
de oportunidades. 

Ecocentros da AMRPB

Sensibilização ambiental na feira semanal de 
Carregal do Sal

No âmbito do PSEA (Plano de Sensibilização e Educação Ambiental), 
a AMRPB esteve presente na feira semanal do município de Carregal 
do Sal com o objetivo de sensibilizar para a reciclagem e separação 
de resíduos na fonte. Esta iniciativa contou com a cooperação da 
CLDS 4G de Carregal do Sal, o Agrupamento de Escolas e o município 
de Carregal do Sal. Para a sensibilização dos feirantes, os alunos da 
Escola Básica Aristides de Sousa Mendes de Carregal do Sal encarre-
garam-se da comunicação com os comerciantes e entrega de sacos 
ecológicos para a separação, tal como da sensibilização de todos os 
cidadãos presentes no recinto para a temática ambiental e da gestão 
de resíduos de emgalagens.

Os ecocentros estão abertos de terça a sábado, das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 horas.



Recolha Seletiva Multimaterial – resultados de 2021

A separação na origem dos    
resíduos de embalagem, para 
posterior deposição e recolha sele-
tiva é essencial para a sustentabili-
dade ambiental e económica das 
comunidades e um dos pilares 
fundamentais da transição de uma 
economia linear para uma econo-
mia tendencialmente circular.
A este nível a AMRPB tem estado à 
altura das suas responsabilidades 
e nos últimos anos efetuou impor-
tantes mudanças, reforçando 
meios de deposição recolha e 
triagem, dando assim resposta às 
exigências e desa�os do contexto 
atual.

A evolução ao nível dos resultados obtidos tem sido notável 
e coloca a AMRPB novamente num patamar de referência a 
nível nacional. 

Durante o ano de 2021, foram 
retomadas 13.832 toneladas de 
resíduos de embalagem, proveni-
entes da recolha tri�uxo efetuada 
nos 19 municípios que compõem a 
AMRPB.

Comparativamente ao ano transa-
to, regista-se um acréscimo de 
1.000 toneladas, traduzido numa 
taxa de crescimento de 8%.

Analisando os resultados globais para o nosso país, o Planalto Beirão alinha, neste ano, pela média 
nacional, que também se �xou nos 8%.

A fração vidro foi a que apresentou um crescimento mais acentuado, subindo 14% face a 2020 
(crescimento de 6% a nível nacional), seguiu-se o plástico/metal que aumentou 11%, apresentando 
um crescimento abaixo da média nacional que se �xou nos 18%. Este facto pode facilmente justi�-
car-se com os valores de 2020, onde esta fração cresceu mais de 30% no Planalto Beirão, daí um 
crescimento mais modesto em 2021. Por último, na fração papel cartão, veri�cou-se um crescimen-
to de 7,7% na área da AMRPB, mais uma vez um valor acima da média nacional, que se �cou pelos 
5%.

Ao nível da produção per capita, passou-se de um valor de 39 Kg/hab em 2020, para um total de 42 
kg/hab em 2021. Este valor signi�ca que os habitantes do Planalto Beirão passaram a reciclar mais 3 kg 
de resíduos valorizáveis por ano. 

No que respeita às metas �xadas para o SGRU no PERSU 2020/2020+, continua a veri�car-se a 
tendência de superação das metas de�nidas. Desde 2017 que o sistema não só consegue cumprir, 
mas também superar os valores de�nidos em sede de PERSU, como demonstra o valor de 42 Kg 
atingido em 2021, que supera em 13 Kg o valor de�nido para 2022.

www.planaltobeirao.pt Siga-nos! 

Retomas da recolha tri�uxo AMRPB 2021
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