
 

 
 

 

Designação do projeto | BIO-APIN - Recolha seletiva de biorresíduos nas freguesias da Lousã 

 

Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000249 

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

Região de intervenção | NUT II – Centro  

Entidade beneficiária | APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior 

 

Data de aprovação | 30 de abril de 2020 

Data de início | 1 de setembro de 2020 

Data de conclusão | 31 de maio de 2022 

Custo total elegível | 726.762,68€ 

Apoio financeiro da União Europeia Apoio | Fundo de Coesão | 617.748,27€ 

 

Objetivos:  

A operação “BIO-APIN - Recolha seletiva de biorresíduos nas freguesias da Lousã”, a desenvolver na área 

do Município da Lousã e integra o Plano de Investimentos da APIN. As despesas da operação têm 

enquadramento no artigo 7º do RESEUR, bem como no ponto 11.4 do Aviso, e estão em conformidade com 

a tipologia da operação. 

Esta pretende promover a recolha seletiva de biorresíduos em 3 freguesias do concelho da Lousã 

(Gândaras, União das freguesias de Foz de Arouce e Casal de Ermio e União das freguesias de Lousã e 

Vilarinho), contemplando a totalidade das freguesias marcadas a verde no território de agregação da 

APIN.  

A operação abrangerá um total de 9.147 alojamentos, representando cerca 98% do total existente na 

área de intervenção, e 

permitirá beneficiar cerca de 15.419 habitantes, com recolha coletiva de proximidade e sistema de 

controlo de acesso. No caso dos estabelecimentos de restauração e bebidas e hotelaria, a recolha será 

realizada porta a porta.  

Deste modo, estão previstas as seguintes ações: 

- Aquisição de 286 ecoboxes (contentores de proximidade) de 360 litros, com controlo de acesso; 

- Aquisição de 9.067 baldes domésticos de 5 litros; 

- Aquisição de 80 contentores de 140 litros para utilizadores não domésticos (estabelecimentos de 

restauração e bebidas e 

hotelaria); 

- Aquisição de 2 viaturas para recolha seletiva de biorresíduos; 

- Aquisição de sistema de controlo de acesso à ecoboxes; 

- Capacitação do público-alvo para a separação de biorresíduos. 

A operação tem como objetivo aumentar a valorização orgânica dos resíduos urbanos biodegradáveis, 

proporcionando aos 



 

munícipes uma alternativa para a gestão dos seus resíduos orgânicos, e desta forma, o seu contributo 

para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente do concelho. 


