Recolha seletiva
A recolha seletiva diz respeito a todos
os materiais recicláveis, que foram devidamente separados e colocados nos
ecopontos.

Não danifique os contentores, papeleiras e ecopontos e não deite cigarros ou
outros materiais incandescentes nos
contentores.

O Município da Madalena dispõe de um
novo sistema de recolha de óleos usados,
otimizando a higiene urbana e facilitando
o gesto de deposição à população. Para
utilizar este equipamento basta usar uma
garrafa ou garrafão de plástico, enchê-la
de óleo alimentar usado, fechá-la bem
com uma tampa, e colocá-la no alçapão
do oleão mais próximo da sua residência.
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e Eletrónicos
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Os REEE incluem todos os equipamentos
elétricos e eletrónicos, tais como: máquinas de lavar, frigoríficos, televisões, computadores, telemóveis, pequenos eletrodomésticos, entre outros.
A Câmara Municipal da Madalena disponibiliza um serviço de recolha destes equipamentos, em conjunto com a recolha
de monstros, bastando apenas solicitar
o serviço junto da sua autarquia.
Estes resíduos são enviados para unidades de reciclagem licenciadas.

Compostor

Lixo orgânico

Indiferenciado

Estes óleos serão recolhidos e encaminhados para valorização, com todos os
benefícios ambientais (não há poluição
de águas e solos) e económicos (entupimentos, danos nas tubagens e tratamentos das águas residuais urbanas).
Participe, junte o óleo alimentar usado
produzido em sua casa e leve-o até ao
oleão mais próximo!

Monstros
domésticos
Os monstros domésticos são objetos que
pelo seu tipo, volume, forma ou dimensões, não podem ser removidos através
dos meios normais de recolha, nomeadamente colchões, mobília, eletrodomésticos, etc.
A Câmara Municipal da Madalena dispõe
de um serviço, gratuito, de recolha, porta
a porta, destes resíduos, todas as terças
e sextas-feiras, entre as 8h00 e as 12h00.
Contacte a Câmara Municipal da Madalena e marque a recolha.

Pilhas,
baterias,
toners
e tinteiros
As pilhas, as baterias, os toners e os tinteiros são resíduos que não podem ser colocados nos contentores de recolha indiferenciada. As pilhas e as baterias contêm na sua composição o mercúrio, que
causa graves problemas de saúde. Os toners e os tinteiros também são resíduos
perigosos que prejudicam gravemente
a sua saúde e o ambiente.
Se é detentor deste tipo de resíduos, entregue-os na Câmara Municipal da Madalena. Estes serão armazenados para posteriormente serem encaminhados para
a reciclagem.

MANUAL
DO MUNICÍPE

Como utilizar o oleão:
• O oleão destina-se exclusivamente ao depósito de óleos alimentares usados (OAU)
e nunca azeite ou óleos lubrificantes de
motores;
• Guarde o óleo usado, na fritura, numa
garrafa de plástico (atenção: não colocar
o óleo quente na garrafa);
• Quando a garrafa estiver cheia, feche
muito bem;
• Deposite a garrafa no oleão mais próximo.

distribuição gratuita
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Manual
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O ambiente faz parte da nossa vida. Por
isso, os nossos gestos diários provocam
grandes modificações no meio que nos
rodeia. Se não adotarmos, urgentemente,
hábitos ambientalmente corretos, estaremos a colocar em causa o futuro do nosso
concelho, da ilha e até do planeta. Veja-se
o exemplo das alterações climáticas a que
estamos sujeitos, nos últimos anos.
Os resíduos são substâncias ou objetos de
que o detentor se desfaz ou tem intenção ou
obrigação de se desfazer. (DLR29/2011/A)
Sabia que cada um de nós, no nosso concelho, produz cerca de um quilo de resíduos por dia.

Recolha
indiferenciada
A Câmara Municipal da Madalena distribuiu, por todo o concelho, contentores de
recolha indiferenciada, com capacidades
de 240 e 800 litros. Nestes devem ser depositados os resíduos que não podem ser
reciclados ou valorizados.
Todos os dias, os serviços municipais da
Madalena recolhem os resíduos depositados nos contentores indiferenciados e
procedem ao respetivo transporte até ao
Aterro Intermunicipal da Ilha do Pico. Lá,
são pesados, depositados, compactados

Lixo Indiferenciado

e cobertos com uma camada de bagacina.
A cobertura diária dos resíduos com terras é imprescindível para evitar o espalhamento dos resíduos por ação do vento,
controlar a emissão de poeiras e odores,
bem como evitar a afluência de animais à
zona de deposição.
No entanto, quanto menos resíduos forem
depositados em aterro, mais anos, de vida
útil terá, evitando uma nova construção.
Evolução da Quantidade de Resíduos
Depositados em Aterro pelo Concelho da
Madalena
Em aterro são depositados os indiferenciados. Se realizarmos a separação dos
resíduos em casa, na escola e no trabalho, estes poderão ser encaminhados
para a estação de triagem do Centro de
Processamento de Resíduos do Pico onde
se concentram ainda o ecocentro, a central de compostagem, e outros.

Vidro

No Concelho da Madalena os vidrões estão colocados junto aos seguintes estabelecimentos comerciais:

A Câmara Municipal da Madalena já distribuiu vidrões, por todo o concelho, junto aos estabelecimentos comerciais de
cada freguesia, para uso próprio, bem como dos munícipes.
Separe todas as embalagens de vidro
e coloque-as nos ecopontos verdes, utilizando as duas aberturas na tampa.

• Bandeiras: Cabeço do Chão (paragem de autocarro), Café Garcia, Casa do Povo, Café Oliveira, Escola
Primária e Aeroporto do Pico;
• Madalena: Parque de Campismo, Mini-mercado
Primavera, Escola Cardeal Costa Nunes, Filarmónica
União e Progresso, My Sweet Pico, Clube Naval da
Madalena, Parque da Areia Funda, Café Ilhéus, Café
Simpatia, Dark Esplanada, Café Gare Marítima, Ramo

A Câmara Municipal da Madalena colocou
embalões nas escolas e jardins-de-infância do concelho, para uso dos estabelecimentos bem como de todos os munícipes
que pretendem separar as suas embalagens de plástico e metal.
A recolha destes contentores é assegurada pela Câmara Municipal da Madalena,
mediante aviso do responsável de cada
escola ou jardim-de-infância.

Vidrão

Solmar, Império do Cabo Branco, Filarmónica Lira
Madalense, Café Nove Ilhas, Bar dos Biscoitos,

• Bandeiras: Escola Primária e Casa do Povo;

Hipermercado Compre Bem, Pizzaria Express, Escola

• Madalena: Escola Cardeal Costa Nunes, Escola Pro-

Profissional do Pico, Café Toledos, Restaurante A Pa-

fissional do Pico e Jardim de Infância;

risiana, Laboratório de Enologia, Restaurante O Luís,

• Criação Velha: Escola Primária e Casa do Povo;

Snack-Bar Petisca e Restaurante O Ancoradouro;

• Candelária: Escola Primária e Casa do Povo;

• Criação Velha: Café Concerto, Café Silva, Café Merce-

• São Mateus: Escola Primária e Casa do Povo;

aria Costa, Casa do Povo, CiberPico e Escola Primária;

• São Caetano: Jardim de Infância e Casa do Povo.

Papelão

Boavista, Escola Primária e Café Paris Pico;
• São Caetano: Escola Primária, Casa do Povo, Café

2 312
toneladas

O Cantinho, Café O Galeão, Centro Social Terra do Pão

Depositar: garrafas, garrafões e frascos de água, su-

e Mercearia Fernanda Paulo.

mos e refrigerantes, vinagre, detergentes e produtos
de higiene, embalagens de leite e de sumos, sacos

2 240
toneladas

de plástico, esferovite limpa, latas de bebidas e de

Depositar: (tudo o que não é reciclável) restos de

conserva, tabuleiros de alumínio e aerossóis vazios.

comida, materiais sujos de gordura, fraldas de beNão depositar: embalagens de margarina e mantei-

Depositar: garrafas, garrafões, frascos e boiões.

bé, loiças partidas, guardanapos e lenços de papel.

ga, embalagens de produtos tóxicos ou perigosos,
Não depositar: (tudo o que seja reciclável) monstros

Não depositar: loiças cerâmicas e cristais (pratos,

domésticos, aparas de jardim e cinzas de lareiras.

copos, chávenas, jarras, etc), materiais de constru-

Depositar: embalagens de cartão, sacos de papel,

não sejam embalagens (tachos, panelas, talheres

ção, janelas, vidraças, espelhos e lâmpadas.

papel de embrulho, jornais, revistas e papel de escrita.

e ferramentas).

Sugestões: Nunca se esqueça de acondicionar os re-

2007

2008

2009

Resíduos
orgânicos
Resíduos orgânicos são restos de alimentos e outros materiais que se degradam
rapidamente na natureza, tais como: cascas, folhas, restos de frutos e vegetais, pó
de café, fezes de animais, aparas de relva, galhos, papel, restos de culturas agrícolas, etc.

A principal forma de reciclar a matéria
orgânica é a compostagem. Este processo envolve transformações (decomposição biológica) realizadas por microorganismos que transformam os resíduos biodegradáveis num fertilizante rico em nutrientes, a que se chama composto.
Separe estes resíduos e faça o seu próprio composto.

Compostor

Compostagem
Compostagem é um processo biológico
em que os microorganismos transformam
a matéria orgânica, como estrume, folhas, papel e restos de comida, num material semelhante ao solo a que se chama
composto.

Café Melo, Casa do Povo, Escola Primária, Pavilhão

• São Mateus: Café Caracol, Bar AfroPico, Café

2 328
toneladas

Embalão

• Candelária: Salão do Monte, Mercearia Xavier,

Nuno), Café Sylvia e Café José Alberto;
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A recolha de papel e cartão é efetuada por
uma empresa privada, em todos os estabelecimentos comerciais do concelho, às
segundas e quintas-feiras de acordo com
a produção de cada estabelecimento.
O cartão recolhido é enfardado, armazenado, e enviado para unidades de reciclagem devidamente licenciadas.
Poderá também colocar o seu papel e cartão, nos papelões que se encontram nos
seguintes locais:

Bar Golfinho, Império do Valverde, Sabores do Forno,
Café Açor, Municipal da Madalena, Hipermercado

Candelária Sport Clube, Mirateca (Ermida de São

2 298
toneladas

Plástico e Metal

Grande Stake House & Pub, Café O Cantinho, Snack-

A recolha destes contentores é assegurada pela Câmara Municipal da Madalena,
todas as quintas-feiras, após a recolha indiferenciada, sendo estas embalagens armazenadas em contentor de transporte
marítimo, para posterior encaminhamento para reciclagem.

Política dos 4R’s
Com a política dos 4R’s podemos diminuir
esta quantidade.
A política dos 4 R’s consiste em:
• Reduzir a produção de resíduos;
• Reutilizar os resíduos, mais do que uma
vez, para outros fins;
• Reciclar os resíduos, colocando-os nos
ecopontos;
• Recuperar os resíduos que não podem
ser valorizados pela reciclagem, ou de
outras formas.
Sabe quantos anos os nossos resíduos
permanecem no ambiente?
Vidro (1 milhão de anos);
Fralda descartável (+ de 200 anos);
Plástico (+ de 100 anos);
Metal (+ de 100 anos);
Borracha (tempo indeterminado);
Nylon (+ de 30 anos);
Madeira (13 anos);
Pastilha elástica (5 anos);
Filtro do cigarro (5 anos);
Pano (6 meses a 1 ano);
Papel (3 a 6 meses).

Papel e Cartão

electrodomésticos, pilhas e baterias e objetos que

Na quinta, o composto:
• Aplicado nas plantações adiciona matéria
orgânica, melhora a estrutura do solo, reduz a necessidade de fertilizantes e o potencial de erosão do solo;
• Pode ser armazenado por longos períodos
de tempo, sem odores e moscas;
• Pode ser usado em qualquer altura do ano;
• Elimina ou reduz os problemas de deposição de estrumes, reduzindo as escorrências e contaminação de poços por nitratos;
• Pode ser usado como cama de gado;
• O seu uso reduz o aparecimento de doenças nas plantas.

As 5 Regras de Ouro:
• Escolha do local: sombra no verão e sol
no inverno;
• Preparar o fundo: boa drenagem;
• Mistura de materiais: verdes e castanhos;
• Arejamento: revirar quando compactado;
• Humidade: regar se necessário.

2010

síduos em sacos devidamente fechados e de fechar

Sugestões: Escorra as embalagens para evitar maus

Não depositar: embalagens de cartão com gordura,

sempre a tampa do contentor.

cheiros e retire as tampas, rolhas e caricas de todas

sacos de cimento, embalagens de produtos químicos,

as embalagens.

guardanapos e lenços de papel sujos, papel de alumínio e autocolante, toalhetes e fraldas.
Sugestões: Espalme todas as embalagens e caixas de
cartão e não coloque embalagens de leite e sumos no
papelão, mas sim no embalão.
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