Mafra Reciclar a Valer+
✓ Objetivo: Promover a recolha de garrafas de plástico e latas de bebidas vazias para que
estas sejam recicladas e reincorporadas nos ciclos de produção de novos materiais e
produtos, contribuindo para o princípio da economia circular. Ao mesmo tempo, este
projeto vai recompensar os cidadãos que separem os seus resíduos, de forma mais cuidada,
entregando-os numa das 12 máquinas que estão distribuídas pelo nosso Concelho!
✓ Parceiros: Câmara Municipal de Mafra, Tratolixo, Novo Verde, Electrão, Instituto Superior
Técnico e 3Drivers.
RESULTADO: No conjunto das 12 máquinas de Reverse Vending do projeto, foram já
entregues mais de 1 milhão de embalagens.

✓ Financiamento: EEA Grants
✓ Duração: ≈ 1 ano – maio de 2021 a junho de 2022
Site: https://www.cm-mafra.pt/p/mafrareciclaravalermais

Mafra a Reciclar - Compostagem Doméstica
✓ Objetivo: Distribuir, gratuitamente, compostores para realização de compostagem
doméstica a munícipes que possuam moradias ou apartamentos com logradouro, quintal ou
jardim e que demonstrem interesse em participar na iniciativa, assim como a
estabelecimentos de ensino ou outras instituições com espaços exteriores ajardinados. A
produção de composto leva, assim, à valorização de um resíduo e integração na cadeia de
valor, cumprindo o princípio da economia circular.
✓Parceiros: Câmara Municipal de Mafra e Tratolixo.
RESULTADO: A participação dos munícipes tem sido positiva, com 355 compostores já
distribuídos. Os munícipes demonstram sempre um elevado interesse em aprender as
metodologias ligadas ao processo de compostagem e motivação para iniciar a produção de
composto. O projeto tem continuidade durante os próximos dois anos, com financiamento
parcial do POSEUR. Até 2023 prevê-se a aquisição de mais 5607 compostores domésticos.
✓ Financiamento: POSEUR
✓ Duração: a decorrer desde 2019.
Site: https://www.cm-mafra.pt/pages/1278

Separe Mais & Transforme Melhor
✓ Objetivo: O projeto tem como principais objetivos alargar a recolha seletiva de
biorresíduos no Município de Mafra, garantindo uma maior recuperação e valorização
destes materiais e, consequentemente, diminuindo a produção da fração indiferenciada dos
resíduos urbanos. Este projeto permite, assim, a criação de um composto de qualidade e
contribui, também, para a produção de energia na central de tratamento, contemplando o
princípio da valorização de resíduos.
✓Parceiros: Câmara Municipal de Mafra e Tratolixo.
RESULTADO: Contribui para a meta de separação de biorresíduos até 2023 e sensibiliza os
munícipes para a temática do biorresíduos. Até ao momento, o projeto-piloto tem um
balanço muito positivo, com potencial de replicação a outras áreas do Município. Assim,
este projeto será futuramente alargado a outros pontos do eixo urbano, complementado
com compostagem comunitária.
✓ Financiamento: POSEUR
✓ Duração: a decorrer desde 2020.
Site: https://www.cm-mafra.pt/p/biorresiduos

Rede de Oleões
✓ Objetivo: Promover a recolha seletiva de óleos alimentares, de forma a minimizar a
deposição indevida destes resíduos na contentorização indiferenciada ou evitar a
contaminação da rede de saneamento e linhas de água, através da deposição na rede de
esgotos domésticos.
✓Parceiros: Hardlevel.
RESULTADO: Desde 2019, o Município recolheu 41,06 toneladas de óleos alimentares através
da sua rede de oleões. Esta autarquia tem vindo a aumentar gradualmente a sua rede desde
2019, tendo atualmente 130 oleões instalados.

✓Financiamento:
✓Duração: a decorrer desde 2019.

