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Começou na segunda-feira uma nova fase de recolha porta a porta no município de Póvoa de Varzim, com 
novos circuitos, de forma regular, nos setores residenciais e não residenciais da zona Norte e da Mariadeira, 
abrangendo cerca de 2.200 fogos. Os resíduos recicláveis entregues reverterão em equipamentos a favor dos 
Bombeiros da Póvoa

Recolha de resíduos recicláveis porta
a porta chega ao Norte e Mariadeira

O alargamento para as áreas da 
Mariadeira e do Norte da cidade 
arranca com a entrega dos pendu-
rantes de ativação da campanha, 
a que se seguirá a distribuição de 
contentores para recolha dedicada 
das várias frações (papel/cartão, 
plástico/metal, vidro e lixo) a cada 
um dos fogos abrangidos. Seguir-
-se-á uma ação de sensibilização, 
que irá introduzir e apelar a uma 
correta reciclagem, informar sobre 
a periodicidade da recolha, procedi-
mentos de entrega, bem como sobre 
as mais-valias deste novo sistema, 
nomeadamente o apoio a causas 
sociais. Depois vem a implementa-
ção do sistema propriamente dito.

Aires Pereira, presidente da 
Câmara e da Lipor, explicou que, 
no Bairro Norte, o projeto abrange 
apenas “a zona habitacional inte-
rior”. Isto porque “a marginal será 
objeto de um outro tratamento com 
sistemas de recolha coletivo, uma 
vez que tem muitos edifícios em 
construção horizontal e com mui-

tas frações”.
Com o mote “Reciclar é dar +”, 

ao projeto baseia-se numa "abor-
dagem positiva por contacto pró-
-ativo, também a porta a porta, 
pela qual se somam e apresentam 
vantagens individuais (funcionais 
e financeiras) e sociais de adesão 
a este sistema específico de reco-
lha de resíduos urbanos: proximi-
dade, comodidade, sustentabili-
dade e solidariedade, uma vez que 
os resíduos recicláveis entregues 
reverterão a favor dos Bombeiros 
Voluntários da Póvoa de Varzim", 
explica a entidade responsável pela 
gestão dos resíduos, a Lipor, em 
nota informativa.

Recolhidas 80 toneladas
acima do esperado

Quando a recolha chegou à Póvoa 
de Varzim, a perspetiva era de atin-
gir 195 toneladas de resíduos reci-
cláveis, estimativa superada ao ser 
atingida a recolha de 275, mais 80 

toneladas.
O sistema porta-a-porta arran-

cou a 10 de setembro de 2018, 
em duas zonas piloto Bairro Sul e 
Matriz), com o objetivo de atingir 
195 toneladas de resíduos reciclá-
veis num ano.

Porém, "o sucesso do projeto 
refletiu-se num alargamento da 
área abrangida ainda durante o 
seu primeiro ano de funcionamento, 

levando a recolha porta-a-porta 
a mais 1014 fogos, na área envol-
vente ao bairro da Matriz, tendo a 
meta anual sido atualizada para 
250 toneladas", explica a Câmara 
da Póvoa. Agora, decorridos 14 
meses desde o início do projeto, 
foram enviados para aproveita-
mento 275 toneladas de resíduos 
recicláveis, pelo que a meta foi 
atingida e superada.

Recolha porta a porta tem tido muita adesão na Póvoa de Varzim
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Coro Capela Marta recebe maior 
distinção do município da Póvoa  P. 8

Projeto "Reciclar é Dar +", promovido pela Câmara e Lipor, vai ainda este ano abranger duas novas zonas da cidade. Iniciativa pretende atingir 
2200 habitações e estabelecimentos comerciais, aos quais serão distribuídos pequenos contentores para separar papel, vidro e plástico. PÁG. 5
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DESPORTO
Póvoa Andebol 
lidera II Divisão 
ainda sem sofrer 
qualquer derrota
PÁGINA 13

VILA DO CONDE
Ladrões levam 
computadores 
após assalto a 
escola na cidade 
PÁGINA 17

DESPORTO
Varzim testa 
série invencível 
com receção ao 
líder este sábado
PÁGINA 15

SOCIEDADE
Novo complexo 
Desportivo de 
Balasar terá nome 
de Lino Araújo
PÁGINA 5

Reciclagem porta a porta chega 
aos bairros Norte e da Mariadeira

Música, castanhas e convívio
animam magustos poveiros
PÁGINAS 10 E 11
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