
DICA AMBIENTAL

Neste novo Ano temos uma missão para si: Reciclar mais e melhor.
Contamos por isso com a sua ajuda para:

1) Convencer aquele amigo que ainda não separa, a começar a 
separar os Resíduos;
2) Fazer com que os Resíduos lá de casa sejam depositados no 
Ecoponto correto ou no Ecocentro Municipal.

Consigo a Separar e connosco a Reciclar, o Ambiente fica a ganhar! 

Ílhavo inverte tendência 
dos últimos anos e aumenta 
quantidade de Resíduos 
depositada na Rede 
Municipal de Ecopontos

Nota Informativa nº 03 | 7 FEV 2014

Volvidos 4 anos, o Município de Ílhavo consegue inverter a tendência que se vinha a verificar de diminuição da 
quantidade de Resíduos Seletivamente depositados na Rede Municipal de Ecopontos. 

O ano 2013 fica assim marcado ao nível Ambiental por este importantíssimo facto no que diz respeito à Gestão 
dos Resíduos, sendo que a quantidade depositada em Ecoponto aumentou em aproximadamente 17 toneladas (mais 
1,4% quando comparada com o ano 2012), sendo o maior aumento observado na deposição seletiva de embalagens 
no ecoponto amarelo (mais 7,3% que em 2012).

Ecocentro Municipal
Centro de Educação Ambiental

Rua do Norte, Gafanha de Aquém 3830-167 Ílhavo, Portugal | Tel 234 329 600
HORÁRIO 3ª feira a Sábado 09h00~18h00

Piquete 24 horas de Serviço
Tel 91 82 06 410

Recolha de Monos
Tel 234 325 549

Sabia que...

47%, ou 312 Toneladas, foi o aumento registado para a quantidade de ma-
teriais seletivamente depositados no Ecocentro Municipal.

Esta maior procura pelo Ecocentro Municipal – que recolhe mais de duas 
dezenas de diferentes Resíduos Urbanos, pela Rede Municipal de Ecopontos, 
a que se irá juntar mais uma mão cheia de medidas que a Câmara Municipal irá 
procurar consubstanciar, constituem um claro desafio à Poupança e à Cidada-
nia Familiar!

Assim, em 2014: Consigo a Separar e Connosco a Reciclar, 
o Ambiente fica a ganhar!

E reforça quantidade de Resíduos depositada no Ecocentro Municipal

Na implementação das linhas gerais da Politica Municipal de Gestão dos 
Resíduos e assim na procura incessante da concretização de medidas com 
efetiva repercussão no dia a dia de cada um, eis que surge mais uma iniciativa 
pioneira na Gestão dos Resíduos Urbanos e que passa pela colocação, nos 
nossos Cemitérios, de equipamentos para a recolha seletiva de velas já usadas, 
denominados de VELÕES. 

Esta parceria de trabalho com a empresa RECIOL, com o objetivo de passar 
a recolher de forma seletiva as velas usadas, possibilitará a Revalorização das 
parafinas provenientes dos círios dos cemitérios, a Redução do consumo de re-
cursos naturais na produção de novas velas, a Redução da produção de novos 
materiais em plástico e ainda a Redução da deposição deste tipo de resíduos 
em Aterro.

As velas usadas passam assim a ser o 22.º tipo de Resíduo Sólido Urbano 
ao qual o Município de Ílhavo dá um destino Ambientalmente adequado.

Locais dos VELÕES: 
Cemitério de São Salvador; Cemitério de Vale de Ílhavo; Cemitério da Gafa-

nha da Nazaré; Cemitério da Gafanha da Encarnação e Cemitério da Gafanha 
do Carmo.      

Projeto «DÊ UMA NOVA CHAMA À SUA VELA» 


