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AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL DO MÊS DE DEZEMBRO
No âmbito do 6º Peditório Nacional de pilhas e baterias usadas, a Ambilital em
parceria com a Ecopilhas recolheu cerca de 2,8 toneladas de pilhas e baterias usadas,
nos municípios da AMAGRA (Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola,
Odemira, Santiago do Cacém e Sines).

Incentivo pela utilização de sacos reutilizáveis, decorreu entre os dias 15 a 18 de dezembro, nos
municipios da AMAGRA e foram distribuidos junto da população 550 sacos reutilizáveis.

MITOS URBANOS ACERCA DOS RESÍDUOS URBANOS
”Não separo os resíduos, porque já pago uma taxa na fatura da água.”
A verdade é que quanto menos separar, mais irá pagar de taxa na fatura da água.
O que paga na taxa é a deposição dos resíduos em aterro em função do que é depositado nos contentores
de indiferenciados. Quanto menos separar mais irá pagar.
A viatura que recolhe embalagens de plástico e metal é a mesma que recolhe
o papel, por isso não vale a pena separar, porque é tudo misturado na viatura!
A viatura que recolhe as embalagens do contentor amarelo é a mesma que recolhe o
papel/cartão do contentor azul, mas as recolhas são efetuadas em períodos
diferentes, e por isso os resíduos nunca são misturados.
” Os materiais recolhidos são todos misturados quando chegam à Ambilital”

Os
materiais recolhidos são todos
no local consoante o resíduo. No caso do papel/cartão este é descarregado na Central de Triagem,
onde
é feita a sua triagemquando
e enfardamento. chegam
As embalagens deà
plástico/metal
são descarregadas na
misturados
Ambilital

Não é verdade! Os resíduos dos ecopontos são recolhidos pelas viaturas da Ambilital e descarregados

UTM onde é feita a triagem por tipo de plástico e onde são enfardadas. O vidro é descarregado na
Linha do Vidro, onde é triado e armazenado em silos até ser recolhido.
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”É necessário lavar as embalagens antes de as colocar no ecoponto amarelo?”
Não é necessário lavar as embalagens, pois estas antes de serem recicladas passam por vários
tratamentos até serem transformadas em novos materiais.
Devem ser espalmadas e enxaguadas, para não libertar cheiros.
Porque é que só se deve colocar no Ecoponto Verde garrafas, boiões e frascos de vidro?
Porque a composição do vidro de embalagem (garrafas, boiões e frascos de vidro)
é diferente dos outros tipos de vidro (copos, pratos, espelhos e janelas), fundindo a
temperaturas

diferentes.

Quando são

misturados

vários

tipos

de vidros

(embalagem e não embalagem) estes podem originar produtos com defeitos,
impossibilitando o vidro de embalagem ser reciclado a 100%.
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