SABE O QUE ACONTECE AOS SEUS RESÍDUOS?
Quando os resíduos dos Cidadãos são colocados nos locais adequados (ecoponto: amarelo, verde ou azul / contentor
resíduos indiferenciados), estes são recolhidos pelos camiões de recolha das Câmaras Municipais ou de Empresas
contratadas pelas Autarquias e levados para os vários destinos.
O destino final dos resíduos é diferente, conforme se trate de resíduos recicláveis, como embalagens plásticas ou
metálicas, vidro e papel, de resíduos orgânicos/verdes, provenientes da confeção das refeições, folhas caídas, podas de
árvores, verdes do quintal e aparas, ou de resíduos indiferenciados. Na aérea da LIPOR, os resíduos reciclados sujeitos a
recolha seletiva, são encaminhados para o Centro de Triagem que, através de processos mecânicos e manuais,
permitem o encaminhamento para as empresas recicladoras. Os resíduos orgânicos, recolhidos seletivamente, são
entregues na Central de Valorização Orgânica, onde é produzido um composto de elevada qualidade, sem aditivos
químicos, para aplicação na agricultura e na jardinagem. Os restantes resíduos, não separados, objeto recolha
indiferenciada, são encaminhados para valorização energética.
É da responsabilidade de cada cidadão promover uma correta separação dos seus resíduos, desta forma, há fortes
apelos para que hierarquia da gestão de resíduos seja cumprida, apostando sempre na prevenção e redução da
produção de resíduos, seguida da reciclagem e só em último caso na valorização energética. A sua atitude conta, por
isso colabore na correta gestão dos resíduos urbanos, garantindo assim que estes serão reencaminhados para
tratamento e destino final adequado.

SABIA QUE…
… os cidadãos que reciclam mais materiais, são os que estão mais informados sobre os sistemas de gestão de
resíduos?
… 1 lata de bebida quando é reciclada, economiza energia suficiente para manter uma televisão ligada durante 3
horas?
… 1 tonelada de papel reciclado poupa cerca de 22 árvores, economiza 71% de energia elétrica e polui o ar 74%
menos do que se fosse produzido de novo?

EM 2013, A LINHA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS VERDES
ENVIOU MAIS DE 2.400 TONELADAS DE FLORES E OUTROS
RESÍDUOS VERDES PARA VALORIZAÇÃO ORGÂNICA!
Na LIPOR existe uma equipa de 7 funcionários que se ocupa
diariamente da triagem dos resíduos verdes (flores e ramagens),
retirando todo o tipo de contaminantes (ceras, copos de velas,
embalagens de detergente, pequenos mármores, etc.).
Por outro lado, além da valorização dos resíduos verdes, todos os materiais
recicláveis (embalagens plásticas, cartão, vidro, metais, ceras e parafinas) são
também encaminhados para unidades de reciclagem/valorização.

