O Município de Esposende e a Esposende Ambiente assinalam localmente a Semana
Europeia de Prevenção de Resíduos (EWWR), evento que decorre entre os dias 21 e 29
de novembro e que em 2020 tem como tema central os “Resíduos Invisíveis”.
O objetivo deste ano é alertar para a grande quantidade de resíduos gerados durante
o processo de fabrico dos mais diversos objetos do nosso quotidiano, de modo a tornar
esses resíduos visíveis para estarmos cientes da nossa pegada ecológica e ajudarnos a tomar decisões informadas sobre a forma como consumimos.
Sabia que:
Ao longo de toda a cadeia de produção de um smartphone, que pesa cerca de 200 gramas e
que chega às nossas mãos numa caixinha pequena, são gerados 86 kg de resíduos
“invisíveis”? Já um computador portátil de 3 kg resulta na produção de 1200 kg de lixo
supérfluo.
Em média, a produção de um par de calças dá origem a 25 kg de desperdício e um par de
sapatos produz outros 12 kg de resíduos?
Dados da Avfall Sverige

Todos podemos e devemos contribuir para diminuir a produção excessiva de resíduos
(sobretudo os invisíveis), por exemplo dando preferência aos produtos recarregáveis
ou reutilizáveis, dando uma nova utilidade aos objetos que já não utilizamos, optando
por alugar e partilhar produtos e claro, separando os resíduos passíveis de serem
valorizados através da reciclagem!

Resíduos, um problema que diz respeito a todos!
Uma grande parte dos resíduos depositados em aterro é suscetível de passar pelos
processos de reutilização, recuperação e reciclagem, diminuindo assim a quantidade
de resíduos enviados para aterro, a utilização dos recursos naturais do planeta e a
poluição ambiental. Assim, para além do dever de reduzirmos a quantidade de
resíduos que produzimos no dia a dia, cada um de nós deve ser ambientalmente
responsável e encaminhar para reciclagem os resíduos passíveis de serem
reciclados!

Vamos dar um final feliz às embalagens?

Quase tudo o que compramos vem dentro de uma embalagem, seja ela de papel ou
cartão, de plástico ou metal, ou mesmo de vidro. Ao colocarmos as embalagens
passíveis de serem recicladas no ecoponto mais próximo, vamos contribuir para a sua
transformação em novos produtos, reduzindo desta forma a utilização de recursos
naturais.
ECOPONTO AZUL
Papel e cartão
Colocar papel de escrita, jornais, revistas, papel de embrulho, embalagens de
cartão, sacos de papel, entre outros.
Não colocar papel autocolante, guardanapos sujos, lenços de papel sujos, papel
vegetal, papel químico, papel plastificado, papel higiénico e papel de lustro.
Sabia que as embalagens devem ser sempre espalmadas antes de colocadas no ecoponto?
Desta forma consegue-se uma maior rentabilidade do volume disponível do ecoponto e,
consequentemente, também do transporte dos resíduos para estação de triagem!

ECOPONTO AMARELO
Embalagens de plástico e de metal
Colocar embalagens tetra pack, todo o tipo de embalagens de plástico como
garrafas, garrafões de água, garrafas de óleo, sumos e refrigerantes, vinagre,
detergentes, produtos de higiene, sacos de plástico limpos, esferovite limpa e
invólucros de plástico, latas, aerossóis, conservas, entre outros.
Não colocar panelas, talheres, baterias, embalagens de esferovite prensadas,
fraldas…

Sabia que as embalagens tetra pak usadas são transportadas para uma fábrica de reciclagem,
onde são então mergulhadas em água, de modo a separar a pasta de papel das camadas de
plástico e alumínio? O conteúdo em papel pode ser transformado em novos produtos como:
papel higiénico, papel tissue ou cadernos. O plástico e o alumínio também podem ser
utilizados na produção de telhas ou objetos de plástico!

ECOPONTO VERDE
Vidro
Colocar garrafas, boiões e frascos de água, sumos e refrigerantes, vinho,
cerveja, produtos de conserva, vinagre, frascos de iogurte, de mel e de
compotas.
Não colocar lâmpadas, loiças e cerâmicas, espelhos, pirex, vidros de janela,
vidros de viaturas automóveis, embalagens de perfume e cosmética.

O que fazer com as pilhas gastas?

Para além dos pilhões acoplados a vários ecopontos distribuídos pelo concelho, pode
também depositar as suas pilhas usadas nos pilhões em cartão presentes em
qualquer uma das antigas e atuais sedes de Junta de Freguesia, bem como em vários
estabelecimentos de educação e ensino concelhios.

Onde colocar os óleos alimentares usados?

Estão disponíveis 18 pontos de recolha distribuídos pelo concelho. Assim, é possível
entregar os seus óleos alimentares usados em qualquer uma das antigas e atuais
sedes de Junta de Freguesia, bem como no Mercado Municipal, na Câmara Municipal
e na Esposende Ambiente (Armazém na Zona Industrial do Bouro).

Que destino dar aos pequenos equipamentos elétricos fora de uso?

Estes podem e devem ser encaminhados para reciclagem. Para tal devem ser
depositados nos denominados “Pontos Eletrão” nas antigas e atuais sedes de Junta de
Freguesia em Curvos, Fão, Fonte Boa, Forjães, Marinhas, Palmeira de Faro e Vila Chã.
Algumas superfícies comerciais possuem também contentores específicos para este
tipo de resíduo.

E os eletrodomésticos de grandes dimensões?

Estes podem ser recolhidos periodicamente pela Junta de Freguesia ou pela
Esposende Ambiente, após solicitação dos munícipes, por regra na última sexta-feira
do mês. Tal também é aplicável aos chamados “monstros”, resíduos volumosos como
móveis, colchões, sofás ou pneus, que não devem ser “abandonados” na via pública ou
nos espaços florestais.

Sabia que os círios e velas também podem ser reciclados?

Nos cemitérios do concelho existem dispositivos para a deposição voluntária de velas
e círios, a fim de que sejam encaminhados para reciclagem. Tudo é aproveitado: cera,
plástico e metal! Utilize-os e dê uma nova chama à sua vela usada.

E a roupa que já não serve?

Existem também disponíveis em várias localizações do concelho de Esposende, 18
contentores para deposição de roupa/calçado que para além de permitir o
encaminhamento destes bens para fins sociais, permite ainda que os materiais que já
não estejam em boas condições de utilização sejam enviados para reciclagem,
nomeadamente os têxteis e os plásticos.

As podas e relvas são depositadas no contentor para indiferenciados?

Não! Estes resíduos orgânicos devem ser encaminhados para o Parque de
Compostagem mais próximo. Caso não tenha possibilidade de os levar até lá, deve
efetuar o pedido para recolha destes materiais junto da Junta de Freguesia ou da
Esposende Ambiente.

Em caso de dúvida ou para mais informações, por favor contacte a Esposende Ambiente
através do tlf 253 969 380 ou da Linha Verde 800 205 638.

Seja um consumidor sustentável e separe sempre os seus resíduos!

