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O Ambiente faz parte da vida de cada um de
nós e são os nossos gestos que muitas vezes
provocam modificações importantes no meio
ambiente,
exemplo disso são as alterações
climáticas.
E é com pequenas mudanças no dia-a-dia,
adoptando hábitos ambientalmente mais
correctos, que podemos melhorar o futuro do
nosso Planeta e da continuidade da vida na Terra.
Todos podemos contribuir para um
ambiente melhor!

Pilhas, toners e tinteiros

O que são resíduos?

As pilhas, os toners e os tinteiros
são resíduos que não podem ser

Os resíduos são substâncias ou objectos de que já não
necessitamos e que pretendemos eliminar.

colocados nos contentores de recolha
indiferenciada.
As pilhas contêm na sua

Podem ser encaminhados para destinos que viabilizem o seu
aproveitamento, reutilização, reciclagem ou valorização energética.
Política dos 4 R's

composição o mercúrio, que causa
graves problemas de saúde.

Cada um de nós no nosso Concelho, produz cerca de 1kg de
resíduos por dia.

Os toners e os tinteiros também
são resíduos perigosos que prejudicam

A política dos 4 R's pretende diminuir a quantidade de resíduos
que cada um de nós produz para ser eliminado.

gravemente o ambiente e a sua saúde.

Deste modo, esta política consiste em:

Se é detentor deste tipo de

· Reduzir a produção de resíduos;

resíduos, entregue-os no Gabinete de

· Reutilizar os resíduos mais do que uma vez para outros fins;

Ambiente da Câmara Municipal da

· Reciclar os resíduos, colocando-os nos ecopontos;

Madalena.

· Recuperar os resíduos que não podem ser valorizados

Estes serão armazenados para

pela reciclagem;

posteriormente serem encaminhados

Sabia que:

para reciclagem.

Os resíduos persistem no ambiente durante muito tempo:
Os resíduos persistem no ambiente durante muito tempo:
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·

Papel – 3 a 6 meses

·

Plástico – mais de 100 anos

·

Pastilha elástica – 5 anos

·

Vidro – 1 milhão de anos

·

Nylon – mais de 30 anos

·

Metal – mais de 100 anos

·

Madeira – 13 anos

·

Filtro de cigarro – 5 anos

·

Borracha – tempo indeterminado

·

Pano – 6 meses a 1 ano

·

Fralda descartável – mais de 200 anos
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Recolha Indiferenciada

Monstros domésticos

A Câmara Municipal da Madalena tem à disposição dos seus
munícipes, contentores de recolha indiferenciada, com capacidades de
800L e 240L, distribuídos por todo o Concelho.

Os monstros domésticos são objectos que pelo seu tipo, volume,
forma ou dimensões, não podem ser removidos através dos meios
normais de recolha, nomeadamente colchões, mobília,
electrodomésticos, etc.

Nestes contentores devem apenas ser depositados os resíduos
que não podem ser reciclados nem valorizados de nenhuma forma.

Os resíduos são
recolhidos e transportados
pelos veículos de recolha da
Câmara Municipal da
Madalena até ao Aterro
Sanitário do Pico.

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 8h e as
12h.
Para usufruir deste
serviço, contacte o Gabinete de
Ambiente da Câmara Municipal
da Madalena.

Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)
Os REEE incluem todos os equipamentos eléctricos e
electrónicos, tais como: máquinas de lavar, frigoríficos, televisões,
computadores, telemóveis, pequenos electrodomésticos, entre outros.

A Câmara Municipal da
Madalena disponibiliza serviço
de recolha destes equipamentos
em conjunto com a recolha de
monstros, bastando apenas
pedir a recolha ao respectivo
Gabinete de Ambiente.
Estes resíduos são
enviados para unidades de
reciclagem licenciadas.
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Resíduos orgânicos
Resíduos orgânicos são restos de alimentos e outros materiais que
se degradam rapidamente na natureza, tais como: cascas, folhas,
restos frutos e vegetais, pó de café, esterco de animais, aparas de
gramas, galhos, papel, restos de culturas agrícolas, etc.

Quando os resíduos chegam ao Aterro Sanitário são pesados
numa báscula e posteriormente depositados no Aterro.
No final de cada dia, os resíduos são cobertos com uma camada
de bagacina para impedir a propagação de odores e evitar a presença de
animais .

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.

Para prolongar o tempo de vida útil do Aterro, deve fazer a
separação dos resíduos em casa, na escola e no trabalho.

Evolução da Quantidade de Resíduos Depositados em Aterro
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Recolha Selectiva

Plástico e metal

A recolha selectiva diz respeito à recolha de todos os materiais
reutilizáveis e recicláveis, que foram devidamente separados e
colocados nos ecopontos.

A Câmara Municipal da Madalena colocou 8 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.

PLANTAÇÕES

A recolha destes contentores é assegurada pela Câmara
LIXO ORGÂNICO

Municipal da Madalena, mediante aviso do responsável de cada escola
ou jardim-de-infância.
COMPOSTOR

INDIFERENCIADO

ATERRO
SANITÁRIO

CONSUMIDOR

ECOPONTO

NOVOS
PRODUTOS

TRIAGEM

RECICLAGEM

Sugestões:
- Não danifique os contentores, papeleiras e ecopontos;
- Não deite cigarros ou outros materiais incandescentes nos
contentores;
- Acondicione os resíduos em sacos devidamente fechados e feche
sempre a tampa do contentor;
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Papel/Cartão
A recolha de papel e cartão é efectuada por uma
empresa privada, em todos os estabelecimentos
comerciais do Concelho, às segundas e quintas-feiras.
O cartão recolhido é armazenado, enfardado e enviado para

VIDRO
A Câmara Municipal da Madalena distribuiu
60 vidrões por todo o Concelho, junto aos
estabelecimentos comerciais de cada freguesia,
para uso dos estabelecimentos bem como de todos
os munícipes.

unidades de reciclagem devidamente licenciadas.
Poderá também colocar o seu papel e cartão, nos papelões
distribuídos pelo Concelho, que se encontram nos seguintes locais:

Separe todas as embalagens de vidro e coloque-as nos
ecopontos verdes, utilizando as duas aberturas existentes na tampa:
·

Ÿ Escola Primária das Bandeiras
Ÿ Jardim-de-infância da Madalena
Ÿ Escola Cardeal Costa Nunes
Ÿ Escola Profissional do Pico

Escorra as embalagens
para evitar maus cheiros;

·

Retire as tampas, rolhas e
caricas de todas as
embalagens;

Ÿ Escola Primária da Criação Velha
Ÿ Escola Primária da Candelária

A

recolha

destes

Ÿ Escola Primária de São Mateus

contentores é assegurada pela

Ÿ Jardim-de-Infância de São Caetano

Câmara Municipal da Madalena,

Ÿ Casa do Povo de Bandeiras

todas as quintas-feiras, após a

Ÿ Casa do Povo da Criação Velha

recolha indiferenciada, sendo

Ÿ Casa do Povo da Candelária

estas embalagens armazenadas

Ÿ Casa do Povo de São Mateus

em contentor de transporte

Ÿ Casa do Povo de São Caetano

marítimo, para posterior

·

Dica:

encaminhamento

Espalme todas as embalagens e caixas de

reciclagem.

cartão;
·

para

Desde o início de 2010, já

Não coloque embalagens de leite e sumos

foram recolhidas mais de 100

no papelão, coloque sempre no embalão;

toneladas

de

vidro

e

encaminhadas para reciclagem.
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No Concelho da Madalena os vidrões estão colocados junto
aos seguintes estabelecimentos comerciais:
Parque de Campismo
Mini-Mercado Primavera
Escola Cardeal Costa Nunes
Filarmónica União e Progresso
My Sweet Pico
Clube Naval da Madalena
Pizzaria Califórnia
Café Ilhéus
Café Simpatia
Dark Esplanada
Café Gare Marítima
Ramo Grande Stake House & Pub
Café Dolce Vita
Snack-Bar Golfinho
Império do Valverde
Snack-Bar O Rogério (subterrâneo)
Café Açor (subterrâneo)
Municipal da Madalena (subterrâneo)
Jardim-de-infância da Madalena
Hipermercado Sol*mar
Império do Cabo Branco
Filarmónica Lira Madalense
Café Nove Ilhas
Bar dos Biscoitos
Hipermercado Compre Bem
Café o Cantinho
Café Toledos
Restaurante A Parisiana
Restaurante O Luís
Snack-Bar Petisca
Restaurante O Ancoradouro
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Cabeço Chão (paragem de autocarro)
Café Garcia
Casa Povo
Café Oliveira
Escola Primária

Café Concerto
Café Silva
Café Mercearia Costa
Casa do Povo
CiberPico
Escola Primária

Salão do Monte
Mercearia Xavier

Café Melo
Casa Povo Candelária
Escola Primária Candelária
Pavilhão Candelária Sport Clube
Mirateca (Ermida de São Nuno)
Café Sylvia (Campo Raso)

Café Caracol
Bar AfroPico
Café Boavista
Escola Primária
Café Paris Pico

Escola Primária
Casa do Povo
Café O Cantinho
Café o Galeão
Centro Social Terra do Pão
Mercearia Fernanda Paulo

7

