NUNCA É DEMAIS RELEMBRAR… BONS HÁBITOS AMBIENTAIS SÃO SINÓNIMO DE
POUPANÇA MONETÁRIA PARA TODAS AS FAMÍLIAS!
A gestão dos resíduos continua a constituir uma das maiores preocupações para a
Sociedade, daí que a aposta em estratégias de sensibilização para incentivar a
participação pública em matéria de responsabilidade partilhada de gestão dos
resíduos, encontre diferentes caminhos.
A participação ativa de todos no processo gestão de resíduos, nomeadamente, na
reciclagem, começa em casa e no trabalho, com a correta separação dos resíduos
por tipo de material, embalagens plásticas e metálicas, papel e cartão e vidro,
colocando-os, posteriormente, nos ecopontos.
Nunca é demais relembrar que separar os resíduos tem muitas vantagens
associadas, como por exemplo: contribuir para uma poupança de matérias-primas

(a reciclagem do plástico contribui para a diminuição do consumo de petróleo; a
valorização de embalagens de metal permite poupar minérios; utilizar vidro reciclado,
poupa os leitos dos rios, de onde são retiradas as areias para fabricar novo vidro; a utilização de pasta de papel reciclada
e a reciclagem de embalagens de madeira, evita o abate de milhares de árvores) e permite poupar dinheiro (o
encaminhamento dos materiais para reciclagem, permite economizar custos de deposição, de destruição e de
agravamento da Taxa de Gestão de Resíduos, já para não mencionar o preço económico de aquisição das matérias primas
virgens que são significativamente mais caras). Portanto, simples gestos podem ser um grande contributo para a

reciclagem, que se apresenta como uma solução viável economicamente, além de ser ambientalmente correta.

SABIA QUE…




cerca de 70% das famílias portuguesas separaram os resíduos, em 2011? Esta foi a principal conclusão do estudo sobre
“Hábitos e Atitudes face à separação de resíduos domésticos 2011” encomendado pela Sociedade Ponto Verde, cujos
resultados foram revelados recentemente;
tem à sua disposição um sistema completo de infraestruturas, equipamentos e serviços para a deposição seletiva dos
resíduos? Neste momento, os Cidadãos da área geográfica da LIPOR contam, com a disponibilidade de 21 Ecocentros,
cerca de 3.484 Ecopontos, recolha seletiva porta-a-porta distribuída por 2 Municípios, abrangendo um total de 50.000
habitantes.
Este conjunto de infraestruturas é, ainda, complementado por um conjunto de serviços especiais de recolha seletiva. Este
conjunto de estruturas de deposição seletiva é complementado, na LIPOR, pelo Centro de Triagem e Plataformas de
apoio, onde os materiais separados pelos cidadãos sofrem uma triagem suplementar mais pormenorizada, sendo
posteriormente enviados para as indústrias recicladoras.

O NOSSO OBRIGADO AOS CIDADÃOS!
Em 2011, a LIPOR encaminhou para Reciclagem 55.153 toneladas de materiais separados e colocados nos
Ecopontos, Ecocentros e Zonas de Recolha Seletiva.
Os cidadãos da Área de intervenção da LIPOR separaram, 10.050 toneladas de embalagens
plásticas e metálicas, 19.096 toneladas de papel e cartão, 19.268 toneladas de vidro e 6.739
toneladas de outros materiais (Madeiras, Sucatas e REEE’s).

ADOPTE ATITUDES PREVENTIVAS E COLOQUE CADA RESÍDUO “NO SEU LUGAR”!

