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Nota introdutória  

 
De acordo com o estipulado no artigo 24.º dos Estatutos da Ambisousa e Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto foram elaborados os Instrumentos de Gestão Previsional 2020 e disciplinadores da Gestão 

económica da Ambisousa, EIM, a fim de serem remetidas às associadas, para aprovação. 

 

São eles:  

a) Plano anual e plurianual de atividades; 

b) Orçamento anual de Investimentos  

c) Orçamento anual de Exploração  

d) Orçamento anual de Tesouraria  

e) Balanço previsional  

(Nota: Não existem contratos - programa) 

 

 

Na expectativa da análise e aprovação de V. Exas. 

 

Lousada, 9 de outubro de 2019. 

 

 

O Conselho de Administração, 

 

   

             Dr. Antonino Sousa                           Dr. Nuno Fonseca                      Dr. Alexandre Almeida 

        Presidente                                             Vogal                                               Vogal 

 

 

 
 
 

 



 

_____________________________________________________________________________ 

Instrumentos de Gestão Previsional – 2020 Página 5 

 

  



 

_____________________________________________________________________________ 

Instrumentos de Gestão Previsional – 2020 Página 6 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos e Atividades 



 

_____________________________________________________________________________ 

Instrumentos de Gestão Previsional – 2020 Página 7 

 

1. Introdução 

 

A Ambisousa – Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos, EIM foi criada 

por escritura pública realizada em 14 de outubro de 2002, tendo no entanto dado início, formalmente, 

à sua atividade a 25 de novembro de 2002. 

 

No Diário da República (III Série) n.º 282 de 6 de dezembro de 2002 foram publicados a constituição e 

os estatutos da empresa, dando assim cumprimento ao preconizado no ponto 3 do Artigo 5º da Lei n.º 

58/98 de 18 de agosto - Lei das Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais. 

 

Posteriormente, e para dar seguimento ao preconizado na Lei nº 53-F/2006 de 29 de Dezembro foram 

alterados os Estatutos, que contemplam a transformação da empresa em Sociedade Anónima, e que 

se encontram publicados “on-line” no sítio do Ministério da Justiça. 

 

2. Caracterização do Sistema Ambisousa 

 
A Ambisousa – Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos, EIM, foi criada 

no final de 2002, e é a entidade responsável pela valorização e tratamento dos resíduos urbanos 

produzidos na área geográfica do Vale do Sousa, abrangendo um conjunto de seis municípios: Castelo 

de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1 – Enquadramento geográfico da Ambisousa 
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A Ambisousa abrange uma área total de 767 km2, servindo uma população de 332 612 habitantes, cuja 

produção de resíduos urbanos (RU) atingiu  em 2018 140.226,98 toneladas de resíduos urbanos no 

Vale do Sousa, das quais 93% foram depositadas em aterro sanitário e apenas 7% recolhidas e 

encaminhadas para valorização em unidades de triagem. Este facto permite constatar a elevada 

dependência do Sistema nos aterros sanitários existentes. 

 

3. Infraestruturas e equipamentos 

3.1. Aterros sanitários 

A Ambisousa dispõe de 2 aterros sanitários, localizados nos municípios de Lousada e Penafiel, para 

onde são encaminhados os resíduos provenientes da recolha indiferenciada .  

Os resíduos indiferenciados com proveniência dos municípios de Lousada, Felgueiras e Paços de 

Ferreira são depositados no aterro sanitário de Lustosa, enquanto os provenientes de Paredes, 

Penafiel e Castelo de Paiva são confinados no aterro sanitário de Penafiel.  

 

O esforço desenvolvido pela Ambisousa na proteção do ambiente no seu todo foi devidamente 

reconhecido pela Agência Portuguesa do Ambiente, com a emissão das Licenças Ambientais dos 

aterros de Lustosa e Rio Mau. Este reconhecimento resulta da nossa postura ambiental responsável e 

inflexível, sobre um domínio sobre o qual todos temos obrigação de zelar. As Licenças n.º 36/0.1/2013 

(aterro sanitário de Penafiel) e 64/0.1/2013 (aterro sanitário de Lustosa) regulam a gestão ambiental 

da atividade de exploração destas infraestruturas e compreendem o conjunto de procedimentos e 

planos de proteção ambiental a adotar pela Ambisousa, entre os quais o de um rigoroso Plano de 

Monitorização Ambiental, abrangendo análises periódicas às águas subterrâneas, lixiviados, águas 

superficiais, águas pluviais, gases emitidos e ao ruído. 

 

3.2. Centrais de Triagem de Lustosa e Penafiel 

Os resíduos provenientes da recolha seletiva de ecopontos ou ecocentros do Vale do Sousa são 

encaminhados para as estações de triagem de Lustosa e Penafiel, possibilitando a respetiva triagem 

em várias frações (papel/cartão, PET, PEAD, filme plástico, EPS, PVC, aço e alumínio). Após a triagem 

manual realizada, o material é enfardado e sujeito a armazenamento temporário, enquanto aguarda 

o respetivo encaminhamento para operadores licenciados. O vidro proveniente da recolha seletiva é 

encaminhado diretamente para uma plataforma de armazenamento de materiais a granel da estação 

de triagem de Lustosa , não sofrendo qualquer tipo de triagem manual.  
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Com o objetivo de contribuir para o cumprimento das metas e objetivos subjacentes no PERSU 2020 

no domínio da recolha seletiva, bem como possibilitar uma alteração significativa das condições de 

trabalho do pessoal afeto à triagem multimaterial, a Ambisousa viu aprovada em 2016 uma 

candidatura ao POSEUR para reformulação das suas unidades de triagem. 

Foi efetuada a demolição completa da anterior estação de triagem de Lustosa(que foi construída em 

1999/2000) e utilizado esse mesmo espaço para a reformulação da nova unidade, dotando-a da mais 

recente tecnologia de separação multimaterial automatizada, permitindo uma otimização e reforço de 

processamento. Relativamente à estação de triagem de Penafiel, unidade inaugurada em 2010, as 

intervenções efetuadas foram unicamente no sentido de a adaptar às novas necessidades de triagem 

do papel/cartão.  

A Ambisousa concentrou a triagem do fluxo de papel/cartão na unidade de Penafiel e os fluxos de 

embalagens plásticas na unidade de Lustosa.  

 

3.3. Aterro de Rio Mau para resíduos inertes 

Inaugurado em 2010, o aterro de resíduos inertes de Rio Mau localiza-se junto ao aterro sanitário, na 

Serra da Boneca, município de Penafiel, e constitui-se como uma infraestrutura dirigida unicamente à 

deposição de resíduos inertes.  

Alvo de financiamento comunitário através do Programa Operacional Temático Valorização do 

Território 2007-2013 (POVT/QREN), a gestão desta infraestrutura irá contribuir para a requalificação 

ambiental de uma antiga exploração de lousas, repondo, tanto quanto possível, as condições iniciais 

do terreno e a sua integração paisagística.  

Este aterro de inertes, único do género na área de intervenção da Ambisousa, possui uma capacidade 

total estimada de 124.000 toneladas e um volume de encaixe total de 103.156 m3. Com esta Unidade, 

fica assim assegurado um destino final e uma solução para esta tipologia de resíduos, até então 

inexistente, evitando que resíduos inertes sejam ilegalmente descarregados no meio ambiente.  

Em 2016 a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte procedeu à renovação da 

Licença de exploração do Aterro de Resíduos Inertes da Louseira da Boneca (N.º 01/2010/CCDRN), 

passando a mesma a ser válida até 31 de dezembro de 2022. 

Até final do mês de agosto de 2019, foram depositadas neste aterro 378,24 toneladas de resíduos 

inertes, prevendo-se que evolua até final do ano como até à data.     
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3.4. Centrais de Valorização Energética a Biogás 

Nos aterros sanitários de Lustosa e Penafiel encontram-se implementadas Centrais de Valorização 

Energética (CVE) do biogás produzido. Estas unidades estão dotadas com grupos motogeradores, 

capazes de produzir energia elétrica, para subsequente injeção na rede pública . 

A diferença de produção entre as duas unidades reside no facto dos grupos motogeradores possuírem 

diferentes potências.  

Até final de agosto de 2019, a central de Lustosa produziu 1.622.018 kWh e a central de Penafiel 

1.509.154 kWh, prevendo-se que evolua até final do ano como até à data.    

 
3.5. Sistemas de produção energética solar-fotovoltaica 

Na perspetiva de promover uma maior utilização dos recursos energéticos renováveis e alternativos, 

a Ambisousa decidiu implementar em 2014, em ambos os aterros sanitários, sistemas de produção 

energética solar-fotovoltaica.  

Até final de julho de 2019 a unidade de Lustosa produziu 76.496 kWh e a unidade de Penafiel 62.176 

kWh, prevendo-se que evolua até final do ano como até à data.   

 

3.6. Rede de ecopontos 

Tendo em vista potenciar a recuperação de materiais recicláveis e o cumprimento das metas impostas 

no quadro legislativo, tem sido uma preocupação da Ambisousa colocar à disposição de todos os 

munícipes da sua área de intervenção equipamentos adequados à deposição seletiva de resíduos. 

Para o efeito, a Ambisousa tem vindo a fornecer ecopontos aos vários municípios, quer para aumento 

da rede, quer para substituições de equipamentos danificados. 

No âmbito de uma candidatura aprovada pelo POSEUR para fornecimento e reforço de 461 ecopontos, 

em 2017 e 2018 a Ambisousa distribuiu estes equipamentos aos seus municípios. 

No final de 2018 encontravam-se no Vale do Sousa um total de 1.471 ecopontos, aos quais 

corresponde um rácio de 1 ecoponto para 226 habitantes.  

 

3.7. Compostagem Doméstica 

Em resposta às políticas nacionais em matéria de RUB previstas no PERSU 2020, e com o objetivo de 

proceder ao desvio destes resíduos de aterro, a Ambisousa, aproveitando as características da sua 

estrutura habitacional, iniciou em 2009 um projeto de compostagem doméstica no Município de Paços 

de Ferreira. 
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Atualmente, este projeto encontra-se implementado em habitações de todos os municípios da 

Ambisousa e ainda em alguns estabelecimentos de ensino da região.  

O projeto de compostagem caseira envolve, para além da distribuição gratuita de equipamentos, uma 

monitorização e um acompanhamento do processo por técnicos da Ambisousa, de forma a assegurar 

e comprovar a correta utilização destes biocompostores. 

Em 2016, foi efetuada uma candidatura ao POSEUR, denominada “Reforço da compostagem 

doméstica de RUB”, no sentido de reforçar o Vale do Sousa com um acréscimo de 4.000 compostores. 

Esta candidatura foi validada e aprovada pelas autoridades comunitárias, merecendo  um apoio 

financeiro de 171.675 €, correspondendo a uma taxa de comparticipação de 85%. A candidatura foi 

concluída em 2018. 

 
 

4. Sensibilização e Educação Ambiental 

 
4.1. Jornadas do Ambiente  

Como vem sendo habitual, a Ambisousa comemora o Dia do Ambiente no aterro sanitário de Lustosa, 

proporcionando diversas atividades lúdico-pedagógicas à população escolar do Vale do Sousa. Estas 

ações pretendem contribuir para uma maior sensibilização das crianças para as regras da separação 

multimaterial, bem como para conceitos relacionados com a reutilização ou a prevenção da produção 

de resíduos.  

No dia 5 de junho de 2020, a Ambisousa pretende voltar a dinamizar esta iniciativa, convidando os 

municípios a participarem com as respetivas escolas. 

 

4.2. Projeto “Tampinhas & Embalagens” 

Desde 2005 que a Ambisousa promove este projeto de grande responsabilidade social.  

A Ambisousa pretende em 2020 dar continuidade ao Projeto Tampinhas & Embalagens, possibilitando 

a troca de tampas e embalagens plásticas por material ortopédico. 

 

4.3. Visitas Escolares 

A Ambisousa proporciona a realização de visitas de estudo às suas instalações e infraestruturas, na 

perspetiva de sensibilizar a população para a problemática dos resíduos e a necessidade de adoção de 

boas práticas ambientais. As visitas integram nas atividade de sensibilização da Ambisousa. Com estas 

visitas, os jovens ficaram mais sensibilizados para as questões do Ambiente e para a importância cada 

vez maior que a Reciclagem assume na nossa sociedade! 
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Em 2020 a Ambisousa pretende continuar a promover visitas a todas as infraestruturas.  

 

4.4. Campanha “Dá um desconto aos teus plásticos” 

Durante o ano de 2019 a Ambisousa lançou a campanha “Dá um desconto aos teus plásticos”, 

pretendendo fomentar a reciclagem de embalagens plásticas e incentivando a população em geral a 

adotar práticas corretas de separação e valorização destes resíduos. 

Para participar nesta iniciativa basta entregar as embalagens de PET (garrafas de água e sumos), PEAD 

(detergentes e produtos de higiene) ou ECAL (embalagens de cartão para alimentos líquidos – 

embalagens da Tetra Pak de sumos e leite) nas instalações da Ambisousa, recebendo como 

contrapartida um prémio. 

 

4.5. Campanha “Papel com Valor!” 

A campanha “Papel com Valor!” tem como objetivo o incentivo à reciclagem do fluxo de papel e cartão 

. Nesta ação envolveram-se instituições, escolas e entidades particulares, tendo-se obtido resultados 

bastante positivos.  

 
4.6. Parcerias em Feiras e Eventos Desportivos  

Com o intuito de contribuir para uma maior sensibilização e educação ambiental nos domínios da 

separação multimaterial, bem como incentivar à adoção de práticas ambientalmente mais 

sustentáveis, como é o caso da reciclagem e compostagem doméstica, a Ambisousa marcou presença 

em vários eventos. 

Durante o ano 2020, a Ambisousa pretende continuar a participar e a apoiar os eventos na região do 

Vale do Sousa. 

 

4.7. Redes Sociais e Comunicação  

As redes sociais continuam a ganhar espaço na vida da maioria das pessoas. Atualmente é muito 

comum vermos cada vez mais empresas a utilizarem a internet como complemento da sua 

comunicação, recebendo um retorno bastante positivo. A Ambisousa não é exceção, e também se aliou 

às redes sociais, nomeadamente ao LinkedIn e ao Facebook onde, de forma menos dispendiosa, mais 

direta e imediata, procede à divulgação de campanhas, notícias e informações diversas sobre o sector. 

Continuaremos a explorar as potencialidades destes serviços, procurando disponibilizar informação 

atualizada e objetiva. 
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4.8.  Semana Europeia da Prevenção de Resíduos  

A Ambisousa encara a prevenção de RU como um passo fundamental na sua gestão, procurando, 

através da execução anual de um conjunto planeado de ações e iniciativas, contribuir para a redução 

da produção de resíduos e mitigar os impactes negativos que advenham da sua gestão.  

A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (SEPR) é um programa da Comissão Europeia, apoiado 

pelo Programa LIFE+ e promovido por esta Comissão. O principal objetivo da SEPR  é sensibilizar a 

população para a problemática dos resíduos, em particular a prevenção, com diversas iniciativas, como 

animações, workshops, e outras atividades sobre esta temática. 

Estas ações visam ajudar a compreender o significado da prevenção de resíduos e a motivar a 

responsabilização de cada cidadão. São dirigidas a diferentes proponentes do projeto, que deverão 

adaptar devidamente as propostas ao público-alvo e ao contexto de cada país e/ou região. 

No ano de 2020, a Ambisousa pretende voltar a promover a Semana Europeia da Prevenção de 

Resíduos, mantendo o estatuto de coordenador regional de ações. Neste sentido, prevê-se a realização 

de ações em todos os municípios da Ambisousa, sendo estas inseridas no âmbito da candidatura da 

Ambisousa aprovada pelo POSEUR para “Ações de Educação e Sensibilização com vista à valorização 

de resíduos - POSEUR-03-1911-FC-000120”. 

 

5. Perspetivas Futuras 

5.1. PERSU 2020 e PERSU 2020+ 

O Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020)  aprovado pela Portaria n.º 187-A/2014, 

publicada em DR (I Série) n.º 179, de 17 de setembro, veio definir as novas orientações estratégicas 

em matéria de gestão de resíduos a nível nacional. 

Um dos objetivos traçados passa pelo aumento da retoma de resíduos recicláveis através de recolha 

seletiva para 47 kg/hab.ano em 2020. Prevê também o aumento da percentagem de resíduos urbanos 

reciclados para o dobro, de 24% em 2012 para 50% em 2020 (expressa em % de RU recicláveis), e ainda 

a diminuição da deposição de resíduos biodegradáveis em aterro, para 35% em 2020. 

No entanto, a forma como cada sistema irá contribuir para estas metas nacionais será diferenciada, 

em função da densidade populacional e dos parâmetros socioeconómicos da zona em que estão 

inseridos. 

Neste contexto, e para o ano 2020 os objetivos e metas aplicáveis à AMBISOUSA são os seguintes: 

− Meta de retomas de recolha seletiva – 32 kg/habitante.ano 

− Meta mínimo de preparação para reutilização e reciclagem – 35% 

− Meta máxima de deposição de RUB em aterro – 50% 

http://www.ewwr.eu/en/project/lifeplus
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Por forma a assegurar o seu cumprimento, bem como permitir o acompanhamento e incentivo à 

evolução progressiva do Sistema, foram estabelecidas para a AMBISOUSA as metas intercalares 

apresentadas no Quadro 1 (Despacho nº 3350/2015, de 1 de abril de 2015). 

 
Quadro 1 – Metas intercalares estabelecidas para a AMBISOUSA 

 2016 2017 2018 2019 

Meta de retomas de recolha seletiva (kg/hab.ano) 23 24 26 30 

Meta mínimo de preparação para reutilização e 
reciclagem 

10% 10% 24% 34% 

Meta máxima de deposição de RUB em aterro 92% 90% 69% 51% 

 

Face aos objetivos acima indicados importa então conhecer a situação atual da AMBISOUSA 

relativamente aos mesmos, tendo em vista a definição e adoção de medidas para o seu cumprimento. 

Nos quadros abaixo apresentam-se os resultados apurados, reportados a 2018. 

 
Quadro 2 – Retomas de recolha seletiva 

Nº 

habitantes 

Recolha seletiva (t) Resultado 2018 

(kg/hab.ano) (*) Plástico/metal Papel/cartão Vidro Total 

333 081 1 680 2 965 3 765 8 410 27 

(*) Aplicando o coeficiente global de transformação de recolha seletiva em retomas. 

 

 

Quadro 3 – Preparação para a reutilização e reciclagem 

Total RU 

produzidos 

 

 

(t) 

Recolha seletiva (t) Recicláveis 

TM/TMB 

recuperados 

 

(t) 

RUB (t) Escórias 

metálicas 

retomadas 

(t) 

Resultado 

2018 

 

 

(%) 

Plástico/ 

metal 

Papel/ 

cartão 

Vidro Madeira 
RU 

encaminhados 

para TMB 

da 

recolha 

seletiva 

140 227 1 680 2 965 
3 

765 
0 0 0 63 0 10 

 

Quadro 4 – Deposição de RUB em aterro 

Produção RU 

 

(t) 

Deposição 

direta em aterro 

(t) 

Rejeitados TM 

depositados em 

aterro 

(t) 

Resultado 2018 

 

(%) 

140 227 130 466 0 93% 
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PERSU2020+ -  Reflexão Estratégica e ajustamentos às medidas do PERSU 2020  
 
A Portaria n.º 241-B/2019, publicada a 31 de julho em Diário da República, vem aprovar o PERSU 

2020+, que constitui um ajustamento às medidas vertidas no Plano Estratégico para os Resíduos 

Urbanos (PERSU 2020).  

Tal como consta no documento “PERSU2020+, Reflexão Estratégica e Ajustamentos às Medidas do 

PERSU2020”, apresentado no mês de julho, foi reconhecido que “o nível de ambição colocado nas 

novas metas europeias relativas à deposição de resíduos em aterro, preparação para reutilização e 

reciclagem de resíduos urbanos, reciclagem de embalagens e de redução do plástico coloca a Portugal 

desafios de grande complexidade que exigem respostas inequívocas, pluridisciplinares e integradas 

para a sua resolução, nomeadamente alterações estratégicas, reconversão de tecnologia e mudança 

de comportamentos dos cidadãos, torna-se imperioso a tomada de medidas para realinhar as linhas 

estratégicas que permitam contribuir para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo PERSU 

2020. 

O PERSU 2020+ configura uma abordagem temporal até ao período 2025, sendo que se justifica que a 

breve prazo venha a ser criado um Grupo de Trabalho para elaborar o novo Plano Estratégico setorial 

para 2035. 

Apesar da evolução dos últimos anos, a Ambisousa terá de tomar medidas para conseguir cumprir as 

metas estabelecidas. O Conselho de Administração da Ambisousa, de acordo com o memorando 

aprovado em reunião do Conselho de Administração de 19/03/2019, envidará todos os esforços para 

a prossecução de todas as medidas possíveis para atingir as metas estabelecidas para a Ambisousa, 

que sublinhamos são de difícil alcance. 

Mesmo considerando que implementação das medidas decorra com sucesso, não será suficiente para 

cumprir na íntegra as metas estabelecidas, pelo que será cobrada possivelmente uma Taxa de Gestão 

de Resíduos – Não Repercutível no montante estimado de 85.727€ (segundo a metodologia definida 

na legislação em vigor - Lei 82-D/2014). 

 

Este valor encontra-se refletido nas contas previsionais, na Rubrica Outros Gastos, em 2019. 

 

5.2. Candidaturas ao POSEUR 

5.2.1. Candidaturas já aprovadas e em execução em 2019 

No âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), foi 

aprovada em 2016 a candidatura “Reforço da recolha seletiva e triagem de resíduos urbanos” (POSEUR-

03-1911-FC-000050). Esta candidatura consiste na reformulação das atuais estações de triagem de 

https://www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/noticias/0000700007.pdf
https://www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/noticias/reflexao_persu.pdf
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Lustosa e Penafiel e visa canalizar fluxos diferenciados da recolha seletiva para cada uma das 

instalações, tendo em vista a otimização e o reforço das estações de triagem. Nesta candidatura está 

prevista a demolição completa da atual triagem de Lustosa e a utilização desse mesmo espaço para a 

reformulação da unidade, dotando-a da mais recente tecnologia de separação multimaterial 

automatizada. Relativamente à estação de Penafiel, as intervenções previstas vão fundamentalmente 

no sentido de a adaptar às novas necessidades de triagem do papel/cartão.  

Esta cancidatura incluia também a densificação da atual rede de ecopontos em 461 unidades. Este 

incremento de 461 ecopontos, que foram distribuídos pelos 6 municípios da Ambisousa em função das 

necessidades transmitidas aquando da elaboração dos seus PAPERSU municipais, permitirá melhorar 

a acessibilidade ao serviço de recolha seletiva e subsequentemente o aumento dos quantitativos 

recolhidos seletivamente. Em 2017 foram distribuídos 98 ecopontos aos municípios e, em 2018, os 

restantes 363 ecopontos.  

O custo total do investimento aprovado é de 5.548.432 €, sendo a contribuição do fundo de coesão de 

4.518.187,50 €, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85%, tendo já sido recebido o valor 

de 3.515.546,25 €. 

 

Em 2017 a Ambisousa viu aprovada a candidatura: “Ações de Educação e Sensibilização com vista à 

valorização de resíduos” (POSEUR-03-1911-FC-000120), integrando um “Plano das ações de educação 

e sensibilização com vista à valorização de resíduos urbanos”. 

O conjunto de ações consideradas têm o principal enfoque nos primeiros patamares da pirâmide de 

gestão de resíduos ou seja ao nível da prevenção e redução e da preparação para a reutilização e 

reciclagem.  

Foram financiadas 4 ações, nomeadamente Ação 1 – Promoção da educação e sensibilização da 

população em geral; Ação 2 – Promoção da prevenção de Resíduos; Ação 3 - Concepção e produção 

de materiais de suporte a acções de sensibilização e Ação 4 - Formação de técnicos da administração 

local.  

A Ação 1 envolve subações relacionadas com a conceção e produção de vídeos promocionais, a 

conceção e divulgação de spots e outros programas de rádio e a personalização exterior de viaturas de 

recolha e outros equipamentos. A Ação 2 está relacionada com a sensibilização de produtores 

domésticos e não domésticos, a sensibilização em estabelecimentos de ensino e sensibilização em 

eventos (feiras, festivais, etc). A Ação 3 é complementar à Ação 2 prevendo a produção de diversos 

materiais de suporte e a Ação 4 visa a formação de técnicos da administração local (nomeadamente 

das Câmaras Municipais) no que concerne às técnicas de sensibilização e educação ambiental da 

população. 
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Esta candidatura, com um custo total de 117 000€, foi apoiada em 85% pelo POSEUR, o que significa 

que a Ambisousa apenas terá de suportar 17 550€. Esta candidatura será para concluir em 2019.  

 

5.3. Recolha Seletiva Multimaterial 

Numa ótica de poder proporcionar uma maior sustentabilidade económica e ambiental aos seus 

municípios, a VALSOUSA delegou na Ambisousa, a prestação de serviços de recolha seletiva em 

ecopontos nos seus municípios.  

A Ambisousa começou o serviço de recolha seletiva nos municípios de Castelo de Paiva, Paredes e 

Penafiel no dia 01/07/2019, com o objetivo de assegurar, de forma regular e eficiente, a atividade de 

recolha dos resíduos recicláveis (papel/cartão, embalagens e vidro) provenientes dos ecopontos. 

 

5.4. Taxa de Gestão de Resíduos 

A Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) é um instrumento económico e financeiro criado para compensar 

os custos administrativos de acompanhamento das respetivas atividades, bem como alterar 

comportamentos dos operadores económicos e consumidores, tendo em vista incentivar a redução da 

produção de resíduos e o cumprimento dos objetivos nacionais em matéria de gestão de resíduos, 

contribuindo para uma gestão mais eficiente e internalização dos custos ambientais. Esta taxa, 

repercutida nas tarifas cobradas, procura garantir o cumprimento do princípio da hierarquia da gestão 

de resíduos, penalizando as operações de deposição de resíduos em aterro.  

 

Com a Lei n.º 82-D/2014 (Fiscalidade Verde), os valores de TGR passaram a estar tabelados, implicando 

um aumento linear até ao ano de 2020 , estando a TGR indexada a 100% nas operações de deposição 

direta em aterro. 

 

Valores de TGR a serem cobrados pela deposição direta de resíduos em aterro 
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Em 2019, conforme previsto, a TGR foi de 9,9 €/ton, prevendo-se para 2020, conforme gráfico anterior, 

a cobrança de 11 €/ton por resíduos diretamente depositados em aterro.  

 
 

6. Principais ações a desenvolver em 2020 

 

6.1. No âmbito do POSEUR 

No âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR),  

foram submetidas e aprovadas duas candidaturas que a seguir se descrevem. 

 

PROJETOS INOVADORES - ECOCENTROS MÓVEIS  

A presente operação tem como principal objetivo a implementação da recolha seletiva de novas 

frações de resíduos valorizáveis (têxteis, jornais e revistas, madeiras, pilhas e suportes multimédia) na 

área de intervenção da AMBISOUSA, a efetuar através de recolha itinerante (Ecocentros Móveis) que, 

concomitantemente, assegurará também a recolha seletiva 3F, em particular em zonas não servidas 

pela atual rede de ecopontos.  

Assim estão previstas as seguintes ações: Ação 1 - Estudo Prévio de Implementação do Projeto 

“Ecocentros Móveis”, de forma a avaliar as zonas preferenciais para a implementação do projeto, 

frequências de recolha, bem como estimativa de custos inerentes. Será dada particular importância às 

zonas com menor acessibilidade do serviço de recolha seletiva. Ação 2 – Recolha Seletiva em 

Ecocentros Móveis dotados de Sistema PAYT – com o principal objetivo implementar a recolha seletiva 

de novas frações de resíduos valorizáveis e complementar as recolhas seletivas existentes em 

ecocentros e ecopontos aumentando assim a taxa de reciclagem e redução de deposição em aterro. 

Assim serão adquiridos 2 ecocentros móveis (2 viaturas com caixa segmentada para 8 fluxos de 

materiais), aquisição de 40 contentores de apoio (8 contentores no total para pesagem dos materiais 

entregues e 32 contentores/caixas por fluxo com capacidades entre os 5L e os 1500L) e aquisição de 

material de pesagem; Ação 3 – Implementação de Sistema de Informação de Apoio ao PAYT - Aquisição 

de 2 computadores portáteis, 2 impressoras e software específico (gestão de entregas e de 

utilizadores, com ligação à balança, em plataforma cloud e backoffice de administração, 

reportes/estatísticas e exportação de dados para os municípios). Ação 4 – Comunicação, sensibilização 

e publicidade, que consiste em sensibilizar a população para os novos fluxos de materiais e para a 

existência de prémios (descontos na tarifa/PAYT). Esta ação inclui ainda a personalização/decoração 
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dos Ecocentros Móveis, tornando-os mais apelativos e mais facilmente integráveis nos locais de 

parqueamento. 

Com esta operação pretende-se contribuir para o aumento da preparação para reutilização e 

reciclagem, retomas de recolha seletiva e para o desvio de RUB de aterro, e ainda, para a progressiva 

eliminação da deposição direta de resíduos urbanos em aterro. 

A operação visa aumentar quantitativos de RS (novos fluxos; complementar a esquemas existentes) 

por Ecocentros Móveis com sistema PAYT (premiando aderentes com descontos à tarifa).  

 

Esta candidatura foi aprovada pelo POSEUR em 31/07/2019. 

 

INVESTIMENTOS POR COMPONENTE TOTAL 

Estudos e afins 7 500 € 

Comunicação 10 000 € 

Equipamento de transporte 320 000 € 

Equipamento básico 6 000 € 

Sistemas informáticos 17 200 € 

TOTAL  360 700 € 

 

 

RECOLHA SELETIVA PORTA-A-PORTA EM ZONAS PILOTO  

A operação destina-se a implementar a recolha seletiva porta-a-porta dos fluxos 3F (papel/cartão, 

embalagens e vidro) em produtores domésticos (zonas selecionadas) e produtores não-domésticos. A 

recolha seletiva porta-a-porta em produtores domésticos será implementada em áreas 

predominantemente de moradias (zonas piloto) em 5 dos 6 concelhos integrantes da AMBISOUSA, 

sendo abrangida uma população de 16 500 habitantes (cerca de 5% do total do Sistema) e 6 100 fogos. 

Os produtores não domésticos abrangidos são 260 estabelecimentos, dos quais 20% HORECA. 

Objetivos da operação: acréscimo de materiais a recolher de 2.057 t/ano, dos quais cerca de metade 

em produtores domésticos (59 Kg/hab.ano), assim contribuindo para os objetivos nacionais de 

aumento das retomas da recolha seletiva, aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e 

da qualidade dos recicláveis, e da redução da deposição de RU em aterro. 

Para a prossecução daqueles objetivos, as Ações a candidatar pela AMBISOUSA são as seguintes: - Ação 

1 - Estudos e Projetos - Ação 2 - Aquisição de Equipamentos de Deposição para a Recolha Seletiva 
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Porta-a-Porta - Ação 3 - Aquisição de Viaturas para a Recolha Seletiva Porta-a-Porta - Ação 4 – 

Sensibilização e comunicação à população. 

 

Esta candidatura foi aprovada pelo POSEUR em 17/10/2019. 

 

INVESTIMENTOS POR COMPONENTE 2020 2021 TOTAL 

Estudos e afins 45 000 € 0 € 45 000 € 

Comunicação 25 000 € 21 250 € 46 250 € 

Equipamento de transporte 126 600 € 189 900 € 316 500 € 

Equipamento básico 351 900 € 234 600 € 586 500 € 

TOTAL  548 500 € 445 750 € 994 250 € 

 

6.2. Recolha Seletiva em ecopontos 

- Início da 2.ª fase da atividade de recolha seletiva 

A Ambisousa iniciará o serviço de recolha seletiva nos municípios de Lousada, Felgueiras e Paços de 

Ferreira em janeiro de 2020, com o objetivo de assegurar, de forma regular e eficiente, a atividade de 

recolha dos resíduos recicláveis (papel/cartão, embalagens e vidro) provenientes dos ecopontos. 
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7. PRESSUPOSTOS ORÇAMENTAIS 

 
7.1. Pressuposto Macroeconómico 

 
Taxas publicadas pelo Banco de Portugal, segundo Índice harmonizado de preços no consumidor 

(IHPC)……………………………1,2% ao ano 

 

 
7.2. Pressupostos para o fundo de maneio 

     Prazo médio de pagamentos 
 
              - Fornecedores ………………………… 60 Dias 
 
       Prazo médio de recebimentos 
 

   - Clientes…………………..……………… 180 Dias 
 

 
7.3. Pressupostos para os gastos e rendimentos de funcionamento 

7.3.1. Consumo de materiais e Fornecimentos e Serviços externos 

 No essencial os consumos de materiais, e os Fornecimentos e Serviços Externos necessários ao 

funcionamento da empresa, foram estimados, tendo em conta os valores efetivamente despendidos 

nos primeiros oito meses de 2019 acrescidos de 1,2%, tendo em conta a taxa de inflação prevista. As 

exeções a este princípio dizem respeito essencialmente a custos relacionados com a recolha seletiva e 

que não existiram em 2019 e à execução das candidaturas ao POSEUR.  

Em relação à atividade da Recolha seletiva foram acrescidos os seguintes custos: na rubrica de seguros 

40.493,46€ e 100.000,00€ na rubrica de conservação e reparação. 

A rubrica de eletricidade foi calculada para 31/12/2019 tendo por base os custos ainda não registados 

(devido ao desfasamento da faturação) e para 2020 tendo por base a última faturação rececionada, 

que consideramos melhor refletir a atividade normal da Ambisousa no próximo ano. 

Às rubricas de material de escritório, artigos de oferta, publicidade e propaganda e trabalhos 

especializados para o ano 2020 foram acrescidos custos relacionados com a execução das candidaturas 

ao POSEUR (ver detalhe no ponto 6.1 do presente documento). 

Dentro dos Trabalhos Especializados,  em 2020, a rubrica do apoio aos municípios, deixa de ter valores 

registados, dado que a Ambisousa iniciará o serviço de recolha seletiva em todos os municípios. 
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7.3.2. Gastos com Pessoal 

Os encargos com o Pessoal foram estimados tendo como base os vencimentos atualmente em vigor. 

O Subsídio de Alimentação manteve-se fixado no valor diário de 4,77 € a auferir em 2020. 

O cálculo dos gastos, tem por base o número de efetivos existentes em agosto de 2019, e considera a 

admissão de 5 funcionários, por um período de 6 meses, já em outubro, para fazer face ao material 

acumulado na estação de triagem de Cristelo.  

Para o ano de 2020, foram ainda consideradas as seguintes admissões: 3 motoristas e 7 assistentes 

operacionais para o arranque da 2.ª fase da recolha seletiva; 4 motoristas e 4 assistentes operacionais 

para a execução da candidatura da Recolha Seletiva porta-a-porta em zonas piloto com início previsto 

no 2.º semestre de 2020 e 4 novos operadores de triagem. 

 

7.3.3. Depreciações e Amortizações do Exercício 

As depreciações e amortizações foram calculadas de acordo com as taxas máximas legais, previstas no 

Decreto-Regulamentar 25/2009 de 14/09, e que tomaram em conta o investimento previsto 

concretizar em 2019 e 2020 de acordo com mapa de Investimentos. 

 

7.3.4. Tarifa referente à deposição dos resíduos sólidos urbanos 

A Ambisousa efetuou um estudo de viabilidade e trajetória tarifária no âmbito do contrato de gestão 

delegada que regula a delegação, pela Valsousa, dos serviços de recolha seletiva dos resíduos 

recicláveis provenientes dos ecopontos e ecocentros integrados no sistema, da triagem dos resíduos 

recicláveis recolhidos seletivamente, a receção, tratamento e destino final de resíduos da recolha 

indiferenciada e outras atividades no âmbito do serviço de gestão de resíduos urbanos, para definição 

do tarifário a aplicar.  

O Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, no seu artigo 16.º dispõe a 

obrigatoriedade de aplicação de uma tarifa única para todos os serviços a prestar pela Ambisousa, 

sendo que este princípio foi observado no cálculo da tarifa. 

Do referido estudo resultou que a tarifa a praticar para o quinquénio 2019-2023 (preços constantes) 

seria de 22,36 €/t de resíduos indiferenciados (os resíduos seletivos rececionados, triados e expedidos 

para reciclagem não estão sujeitos a tarifa).  

 

A Ambisousa, por força do DL n.º 194/2009 de 20 de agosto, está desde essa data incluída no perímetro 

das empresas reguladas pela ERSAR. Por esse motivo, deve dar seguimento à recomendação da 
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Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (Ofício ERSAR: Ref. O-008704/2013, de 

16/10/2013), para a atualização de preços, utilizando as taxas publicadas pelo Banco de Portugal no 

Boletim Económico de junho, de acordo com Índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC). A 

ERSAR, Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, através do seu ofício O-005684/2019 de 

2019-07-18, aponta como valor previsível para a Taxa de variação média anual do Índice harmonizado 

de preços no consumidor (IHPC) para o ano de 2020, um valor de 1,2%. 

Nessas condições, para o ano de 2020, a Ambisousa propõe uma tarifa de 22,63 €/ton.  

 

O Estudo de Viabilidade e Trajetória Tarifária no âmbito do Contrato de Gestão Delegada, bem como 

o Contrato de Gestão Delegada a celebrar com a Valsousa foram remetidos à ERSAR para emissão de 

parecer, não tendo até à data, a Ambisousa recebido qualquer comunicação da ERSAR sobre o assunto. 

O Contrato de Gestão Delegada que foi remetido à ERSAR, também ainda não foi submetido a 

aprovação da Valsousa. A Ambisousa tem fortes expectativas que a tarifa proposta será aprovada, pelo 

que elaborou o presente relatório com base nesse pressuposto. 

Relativamente à Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), o valor para a deposição em aterro é de 11 € /ton 

que será cobrado associado à tarifa praticada.  

 
7.3.5. Tarifa referente à deposição dos resíduos de construção e demolição 

A tarifa base prevista para a deposição destes resíduos é de 2,30 € / Ton, igual à de 2019. Esta tarifa é 

também aplicada a entidades privadas e particulares. 

 
7.3.6. Preços de venda dos Resíduos retomados 

 Aplicou-se a tabela de preços seguinte, aos materiais recicláveis. Os valores para os resíduos de 

embalagem resulta do Despacho n.º 14202-C/2016, de 25 de novembro. 

Tabela 1 – Tabela de preços de materiais recicláveis 

Material Preço 

Aço 747,00 €/ton 

Plástico 641,00 €/ton 

Papel/cartão 213,00 €/ton 

Vidro 46,00 €/ton 

ECAL 670,00 €/ton 

Alumínio 851,00 €/ton 

Sucata 114,00 €/ton 

REEE’s 105,00 €/ton 
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7.4. Imposto sobre o rendimento (IRC) 

O Imposto sobre o rendimento foi calculado com base na taxa de IRC atualmente em vigor de 21%. 

 

8. GASTOS E RENDIMENTOS DE FUNCIONAMENTO 

8.1. Fornecimentos e serviços externos 

Os fornecimentos e serviços externos considerados necessários ao funcionamento da empresa, para o 

exercício de 2020 atingirão o montante de 1.915.868,31 €, com o seguinte detalhe: 

 

Rubricas 
Valor real 
reportado             
Ago - 2019 

Valor  acumulado 
estimado                     
Dez - 2019 

Valor  acumulado      
estimado                 
Dez - 2020 

Eletricidade 31 162,63 57 309,72 66 714,84 

Combustíveis 9 929,57 14 894,36 15 073,09 

Água 1 558,45 2 337,68 2 365,73 

Ferramentas e Utensílios 6 315,49 9 473,24 9 586,91 

Material de escritório 1 267,58 1 901,37 5 124,19 

Artigos de Oferta 48 256,01 72 384,02 77 002,62 

Rendas e Alugueres 27 583,48 41 375,22 41 871,72 

Despesas de Representação 1 100,85 1 651,28 1 671,09 

Comunicação 3 406,42 5 109,63 6 387,04 

Seguros 39 476,41 59 214,62 124 216,00 

Deslocações e Estadas 311,05 466,58 472,17 

Honorários 16 480,00 24 720,00 25 016,64 

Contencioso e Notariado 590,00 885,00 895,62 

Conservação e Reparação 143 191,65 233 777,48 336 582,80 

Publicidade e Propaganda 39 643,51 59 465,27 95 178,85 

Limpeza , higiene e Conforto 8 676,86 13 015,29 13 171,47 

Vigilância e Segurança 98 671,63 148 007,45 149 783,53 

* Trabalhos Especializados 697 396,89 1 058 535,72 897 587,05 

Outros FSE 21 980,86 32 971,29 47 166,95 

TOTAL 1 196 999,34 1 837 495,17 1 915 868,31 

 

*Decomposição dos trabalhos especializados: 

Rubricas 
Valor real 
reportado             
Ago - 2019 

Valor  acumulado 
estimado         
Dez - 2019 

Valor  
acumulado      
estimado           
Dez - 2020 
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Trabalhos Especializados       

Tratamento Lixiviados 236 227,04 354 340,56 375 892,94 

Controlo analítico dos Aterros 20 263,84 30 395,76 30 760,51 

Apoio aos Municípios 164 978,41 245 283,00 0,00 

Consultoria 53 357,79 94 661,69 153 072,63 

Produção energia / Pan Eco 149 417,21 224 125,82 226 815,32 

Serviços diversos 73 152,60 109 728,90 111 045,65 

TOTAL 697 396,89 1 058 535,72 897 587,05 

 

8.2. Gastos com Pessoal 

Os gastos foram estimados com base na folha salarial atualmente em vigor, atingindo um valor global 

de 1.497.308,17 €, com o seguinte detalhe: 

 

Rubricas 
Valor real 
reportado             
Ago - 2019 

Valor  
acumulado 
estimado               
Dez - 2019 

Valor  acumulado 
estimado                 
Dez - 2020 

        

Pessoal       

Salários  399 512,94 646 689,99 938 108,92 

Subsidio de Alimentação 42 328,98 71 979,30 113 125,32 

Isenção Horário 10 378,41 15 567,62 16 294,18 

Horas Extra 7 732,75 11 599,13 11 599,13 

Encargos Sociais 102 316,11 161 020,66 229 425,53 

Seguro Acidentes deTrabalho 19 794,08 36 711,85 53 376,42 

Seguro de Saúde 53 962,67 80 944,01 81 753,45 

Outros Gastos Pessoal 35 396,19 53 094,29 53 625,23 

        

TOTAL 671 422,13 1 077 606,82 1 497 308,17 

 

 

 

8.3.  Outros Gastos  

Nesta rubrica foram considerados 85.727€ em 2019, relativos à Taxa de Gestão de Resíduos – Não 

Repercutível a liquidar em 2020, calculada segundo a metodologia definida na legislação em vigor (Lei 

82-D/2014), de acordo com o descrito no ponto 5.1 deste documento. 
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8.4. Custo das Mercadorias vendidas e matérias consumidas 

Os Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas considerados necessários ao 

funcionamento da empresa, foram calculados com base nos custos registados até agosto efetuando-

se a sua extrapolação para 31/12/2019.  

Para o ano 2020 foi considerado um aumento de 310.000€ em gasóleo, baseado nos consumos médios 

registados pelas viaturas afetas à recolha seletiva, considerando o arranque em pleno desta atividade, 

bem como a aquisição das novas viaturas. 

Rubricas 
Valor real reportado             

Ago - 2019 

Valor  acumulado 
estimado         Dez - 

2019 

Valor  acumulado      
estimado           
Dez - 2020 

Compras 604,00 906,00 915,06 

Consumo gasóleo 156 131,61 234 197,42 547 710,38 

Consumo material diverso 32 973,67 49 460,51 50 202,41 

TOTAL 189 709,28 284 563,92 598 827,85 

 

 
8.5.  Depreciações e Amortizações 

As depreciações e amortizações do exercício foram calculadas com base nas taxas de amortização 

máximas previstas no Decreto Regulamentar n.º 25/2009 de 14/09.  

De sublinhar que as depreciações da Reformulação dos Centros de Triagem e dos novos camiões 

apenas dizem respeito a parte do ano 2019 (6 meses). 

As depreciações para 2020 já consideram o investimento previsto neste orçamento, bem como os 12 

meses completos do Centro de Triagem e dos novos camiões. 

Rubricas 
Valor real 
reportado             
Ago - 2019 

Valor  acumulado 
estimado                 
Dez - 2019 

Valor  acumulado 
estimado                 
Dez - 2020 

ACTIVOS  FIXOS TANGIVEIS 

Edif. E Out.Const 163 337,35 300 953,03 356 900,03 

Equip. Básico 51 396,70 241 420,05 595 957,55 

Equip. Transporte 53 563,30 132 338,70 258 826,20 

Equipam. Administ 3 014,74 4 522,11 4 522,11 

Outros Ativos tangíveis 3 394,37 5 091,56 5 091,56 

ACTIVOS  INTANGÍVEIS 

Software 0,00 0,00 26 660,67 

TOTAL 274 706,46 684 325,44 1 247 958,11 
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9. RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO 

9.1. As Vendas 

As vendas de mercadorias, foram calculadas com base nas quantidades vendidas nos primeiros oito 

meses de 2019, ajustando este valor para o exercício de 2020, e considerando as cotações atualmente 

em vigor para os materiais cuja discriminação apresentamos no seguinte quadro: 

PRODUTOS 

Quantidades Preço  Previsão das 
Valor 

estimado 

vendidas  de Venda quantidades reportado 

até 31 Agosto por tonelada a vender 31/12/2020 

  ( Toneladas )   em 2020   

Vidro 2 904,96 46,00 € 4 357,44 200 442,24 

Papel / cartão 2 040,60 213,00 € 3 060,90 651 971,70 

Papel / cartão não embalagem 305,68 33,49 € 458,52 15 358,04 

Aço 46,30 747,00 € 69,45 51 879,15 

ECAL 45,10 670,00 € 67,65 45 325,50 

Aluminio 0,00 851,00 € 0,00 0,00 

Plástico 688,36 641,00 € 1 032,54 661 858,14 

Outros Plásticos 24,62 20,00 € 36,93 738,60 

Sucata 108,64 114,39 € 162,96 18 641,48 

Colchões 142,82 17,95 € 214,23 3 845,46 

REEE ( A,B,C,D,E ) 56,73 105,00 € 85,10 8 934,98 

TOTAL 6 363,81   9 545,72 1 658 995,28 

 

9.2. Prestação de Serviços 

Atendendo ao início faseado da prestação de serviços da recolha seletiva, sendo que a 1.ª fase teve 

início em 01/07/2019 e a 2.ª terá início em 01/01/2020, no quadro seguinte é refletido isto mesmo.  

Em 2019 há ainda 3 municípios que não usufruem do serviço de recolha seletiva, tendo-lhe sido 

aplicada a tarifa de deposição de resíduos em vigor em 2019. 

Para o ano de 2020 apenas será cobrada a tarifa única de 22,63€, de acordo com o estabelecido no 

Contrato de Gestão Delegada. 

A Prestação de Serviços referente à venda de energia ao serviço de exploração do Biogás e de outros 

serviços prestados, também foram estimados, em linha, com o faturado até ao mês de Agosto de 2019. 
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Serviços 
Valor real reportado 

31/08/2019 

Valor estimado 
reportado 

31/12/2019 

Valor estimado 
reportado 

31/12/2020 

Serviço de de posição de 
RSU 

1 239 864,24 1 588 184,18 0,00 

Tarifa Única 277 230,45 775 684,04 2 941 900,00 

Venda de Energia 349 218,19 523 827,29 523 827,29 

Energia-
Microgeração(Origem 

Fotovoltaica) 
21 503,41 32 255,12 32 255,12 

Outros Serviços 12 074,68 18 112,02 18 112,02 

TOTAL 1 899 890,97 2 938 062,64 3 516 094,42 

 
 

9.3. Outros Rendimentos 

Nesta rubrica foram considerados os rendimentos resultantes dos subsídios ao investimento, de cerca 

de 147.578€ em 2019 e 445.647€ em 2020.  
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10. Orçamento de Investimento 

A Ambisousa iniciou no segundo semestre de 2019 a 1.ª fase do serviços de recolha seletiva e iniciará 

em janeiro de 2020 a 2.ª fase, sendo que para  assegurar, de forma regular e eficiente o serviço, serão 

necessários mais alguns investimentos que passam por: 

• adaptação de 2 viaturas pesadas a fim de as  dotar com gruas, tornando-as mais versáteis e 

possibilitando auxiliar o serviço de recolha seletiva; 

• aquisição de 3 autocompactadores para colocação em pontos de maior afluxo de recicláveis 

de forma a optimizar os transportes; 

• aquisição de 4 caixas autocompactadoras para equipar os camiões que ainda não possuem 

este tipo de equipamento; 

• aquisição de 3 viaturas ligeiras de mercadorias para efetuar a recolha seletiva em pequenos 

produtores. 

Para além destes investimentos, será necessário efetuar os investimentos previstos nas candidaturas 

no âmbito do POSEUR, já descritas neste documento.  

Na área da deposição de resíduos será necessário substituir o atual compactador de resíduos do aterro 

de Lustosa, uma vez que este é já de 2004 e apresenta um grande desgaste. 

 

INVESTIMENTOS 

Valor Investimento 2020 Valor Investimento 2021 

Equipamento 
Estudos 
/Outros 

Total Equipamento 
Estudos 
/Outros 

Total 

Ecocentros Móveis * 343 200,00 € 17 500,00 € 360 700,00 €       

Recolha seletiva porta-a-
porta** 

478 500,00 € 70 000,00 € 548 500,00 € 424 500,00 € 21 250,00 € 445 750,00 € 

Aquisição de compactador 
de residuos para Aterro de 
Lousada 

400 000,00 €   400 000,00 €       

Adaptação de camiões 
Renault para a recolha 
seletiva 

93 000,00 €   93 000,00 €       

Aquisição de 3 
autocompactadores 

75 000,00 €   75 000,00 €       

Aquisição de 4 caixas 
compactadoras 

132 000,00 €   132 000,00 €       

Aquisição de 3 viaturas 
3,5t 

90 000,00 €   90 000,00 €       

TOTAL 1 611 700,00 € 87 500,00 € 1.699 200,00 € 424 500,00 € 21 250,00 € 445 750,00 € 
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Valor Previsão Previsão

Real para para

31/ago/19 31/dez/19 31/dez/20

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 7 037 615,55 7 108 207,05 7 471 948,93

Activos intangíveis 0,00 0,00 0,00

Participações financeiras-outros métodos 510,00 510,00 510,00

Outros investimentos financeiros 2 776,11 2 776,11 2 776,11

 7 040 901,66 7 111 493,16 7 475 235,04

Activo Corrente

Inventários 54 432,23 55 182,55 55 182,55

Clientes 2 305 434,61 2 208 965,74 2 513 169,85

Estados e outros entes públicos 540 235,57 208 790,22 208 790,22

Outros créditos a Receber 1 872,24 2 601,89 2 601,89

Diferimentos 10 656,42 43 551,48 43 551,48

Caixa e depósitos bancários 8 351 758,71 8 128 428,11 8 166 333,54

 11 264 389,78 10 647 519,99 10 989 629,53

Total do activo 18 305 291,44 17 759 013,15 18 464 864,57

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capital subscrito 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Reservas legais 679 000,17 679 000,17 748 711,39

Outras reservas 7 241 122,62 7 241 122,62 7 868 523,64

Ajustamentos /Outras variações no capital próprio 2 768 624,76 2 541 571,08 2 729 597,46

11 288 747,55 11 061 693,87 11 946 832,49

Resultado líquido do período 572 581,78 697 112,24 448 517,47

Total do capital próprio 11 861 329,33 11 758 806,11 12 395 349,96

Passivo

Passivo não corrente

Provisões 3 172 587,75 3 172 587,75 3 172 587,75

3 172 587,75 3 172 587,75 3 172 587,75

Passivo corrente

Fornecedores 276 567,78 353 676,52 419 116,03

Estado e outros entes públicos 145 081,28 185 308,31 119 226,16

Outras dívidas a pagar 2 849 725,30 2 288 634,46 2 358 584,67

3 271 374,36 2 827 619,29 2 896 926,86

Total do passivo 6 443 962,11 6 000 207,04 6 069 514,61

Total do capital próprio e do passivo 18 305 291,44 17 759 013,15 18 464 864,57

RUBRICAS

BALANÇO PREVISIONAL
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Valor acumulado 

real em 

31/08/2019

Valor previsto 

realizar em 

31/12/2019

Valor do 

orçamento 

31/12/2020

Vendas e serviços prestados 2 944 916,94 4 505 601,60 5 175 089,70

Susídios à exploração 43 835,06 43 835,06 74 375,00

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -189 709,28 -284 563,92 -598 827,85

Fornecimentos e serviços externos -1 196 999,34 -1 837 495,17 -1 915 868,31

Gastos com o pessoal -671 422,13 -1 077 606,82 -1 497 308,17

Outros rendimentos 93 593,22 339 783,67 615 879,02

Outros gastos -24 720,95 -122 808,43 -37 637,65

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 999 493,52 1 566 745,99 1 815 701,74

 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -274 706,46 -684 325,44 -1 247 958,11

Imparidade de investimentos deprec/amort. (perdas/reversões)

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 724 787,06 882 420,55 567 743,63

   

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00 0,00

Resultado antes de Impostos 724 787,06 882 420,55 567 743,63

Imposto sobre o Rendimento -152 205,28 -185 308,31 -119 226,16

 Resultado Líquido do período 572 581,78 697 112,24 448 517,47

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL

RUBRICAS
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2019  2020

Rubricas

Operações Correntes

       Recebimentos

Relativos ao ano anterior 2 012 550,23 2 208 965,74

     ( Vendas/Prest.Serviços) 2 296 635,86 2 661 919,85

Outros Recebimentos 135 878,90 167 799,50

Total de recebimentos 4 445 064,99 5 038 685,09

  

Pagamentos

Relativos ao ano anterior 229 520,01 353 676,52

Fornecedores 1 768 382,58 2 095 580,13

Pessoal 898 005,68 1 427 357,95

Estado 89 121,56 185 308,31

Custos Financeiros 0,00 0,00

Outros Pagamentos 1 480 931,00 37 637,66

Total de pagamentos 4 465 960,83 4 099 560,57

Saldo das op.correntes -20 895,84 939 124,52

Operações de Investimento

Recebimentos

Realizações de capital

Empréstimos bancários

Subsídios recebidos 1 220 092,61 698 445,00

Juros e Prov Financ 11 858,04 12 035,91

Alienação de activos

Total de recebimentos 1 231 950,65 710 480,91

Pagamentos

Relativos ao ano anterior

Investimento em imobilizado 2 452 546,64 1 611 700,00

Investimentos Financeiros 1 356,20

Total de pagamentos 2 453 902,84 1 611 700,00

Saldo das oper de Investim. -1 221 952,19 -901 219,09

Saldo inicial 9 371 276,14 8 128 428,11

Saldo corrente -20 895,84 939 124,52

Saldo de investimento e fin -1 221 952,19 -901 219,09

Saldo final 8 128 428,11 8 166 333,54

MAPA DE TESOURARIA PREVISIONAL
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Parecer do Fiscal Único 
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11. Parecer do Fiscal Único 
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