
Aposta prioritária no Município de Ílhavo, a Educação, em particular na componente Ambiental, tem sido um dos
elementos fortes da concretização da estratégia de desenvolvimento dos mais Jovens do Município, disponibilizando
o contacto com novos equipamentos, serviços e atividades, na construção de uma Comunidade Sustentável e, como
tal, mais respeitadora do Ambiente.

A campanha municipal «Um Aluno, Um Ecoponto» tem como objetivo dotar todos os alunos que frequentam os
Estabelecimentos de Ensino de Ílhavo, bem como os respetivos Docentes e Pessoal Auxiliar, com um ecobag -
ecoponto do tipo doméstico, dando assim sequência ao forte investimento municipal na Política dos R's como
prioridade para a gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos.

Neste momento esta campanha decorre nas diferentes valências da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo (este
ano também a participar pela primeira vez no projeto Eco-Escolas), durante a qual serão distribuídos mais 150
ecopontos do tipo doméstico.

Rede Municipal de Ecopontos Solidários

Este projeto tem por objetivo incutir as boas práticas na gestão daquilo que é de todos
e de cada um - o Ambiente, nomeadamente junto das Instituições de quem nos
mantemos parceiros ativos, nesta como em outras áreas.
Prova disso mesmo foi o equipamento recente das diferentes valências da Santa Casa
da Misericórdia de Ílhavo com Ecopontos para a Recolha Seletiva dos Resíduos, por
forma a melhorar a gestão daquele que é um problema ambiental preocupante - a
produção dos Resíduos - e ao mesmo tempo procurando ganhar mais Ecomosqueteiros
naquelas que são as diretivas comunitárias nesta área: fomento ativo e constante dos
R's da Redução e da Reciclagem dos Resíduos Sólidos Urbanos.
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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 08h30~12h00  14h00~18h00

AdRA - Aguas da Região de Aveiro
N.º Verde 800 201 202

Recolha de Monos
Tel 234 325 549

SABIA QUE ...

A Reciclagem dos Resíduos apresenta vantagens não só Ambientais (menor
quantidade de resíduos, de novos materiais, de água, de energia e de emissões
de gases poluentes) como também Económicas (tem gerado muitos postos de
trabalho) e mesmo Sociais (melhorando a qualidade de vida através das melhorias
ambientais)?!?

Em casa, ou apenas junto ao ecoponto, o importante mesmo é Separar os
Resíduos colocando-os nos Ecopontos para Reciclar!
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