arganil mais
sustentável

Mais cómodo, mais eficiente
e mais sustentável!
Como aderir:
Para mais informações sobre as áreas abrangidas e
demonstração de interesse em aderir ao sistema, deverá
contactar o Município de Arganil através do:
		

235 200 150
ambiente.saude@cm-arganil.pt

Sabia que:

A recolha
porta-a-porta
chegou a Arganil,
Participe!
SISTEMA DE RECOLHA SELETIVA PORTA-A-PORTA
DE RESÍDUOS URBANOS VALORIZÁVEIS
EM ARGANIL

Em 2016 cada habitante do concelho de Arganil produziu em média 313 kg de resíduos e que destes, apenas
encaminhou para reciclagem 26 kg?
40% dos resíduos que produzimos diariamente são
recicláveis? Há ainda um grande caminho a fazer.

O ambiente agradece

Vamos fazê-lo juntos? Contamos consigo!
Na sua mão está a solução!
Promotor

Parceiros

Cofinanciado por:

A recolha porta-a-porta
chegou a Arganil,
Participe!
Para promover uma maior adesão da população à
reciclagem, o Município de Arganil aposta agora na
implementação de um SISTEMA DE RECOLHA SELETIVA
PORTA-A-PORTA DE RESÍDUOS URBANOS VALORIZÁVEIS.
O projeto conta com a parceria da ERSUC e da APPACDM
-Arganil no âmbito do projeto ArgusRecycling. Este projeto
destaca-se pelo seu caráter pioneiro e inovador:
Melhores taxas de reciclagem e de acessibilidade ao
serviço de recolha seletiva;
Menores impactes ambientais, uma vez que a recolha será totalmente realizada com veículos elétricos;
Maior responsabilidade social, através da inclusão
social dos cidadãos portadores de deficiência e do
aumento da qualidade de vida destes utentes.

Como vai ser implementada
a recolha porta-a-porta?
O projeto abrange, nesta fase inicial, 700 famílias
e 50 entidades com produção inferior a 1 100L/dia
(comércio, serviços, instituições, escolas) na Vila de
Arganil.
A recolha efetua-se em veículos elétricos, por circuitos
predefinidos, e é realizada em dias e horários
preestabelecidos.

Relembre: O que separar?

plástico
e metal

Embalagens
de plástico
Pacotes
de bebida
Latas
Sacos
de plástico

vidro
Garrafas
Frascos
Boiões

papel
e cartão

Caixas de
cartão
Revistas
Jornais
Papel de
escrita e de
impressão

Os resíduos de papel/cartão (Azul) e de plástico/metal
(Amarelo) são recolhidos em sua casa/entidade por
operadores do Município de Arganil e utentes da
APPACDM de Arganil.
O serviço de recolha é gratuito e os contentores
separativos são distribuídos pelo Município de Arganil,
também de forma gratuita, aos interessados em aderir
ao sistema:
		2 contentores de 40L
(Amarelo e Azul), por família

		

não depositar

2 contentores de 140L
(Amarelo e Azul), por entidade

Papel e cartão

Loiças e cerâmicas

Produtos tóxicos

Pilhas

Sacos de plástico

Papel sujo

Electrodomésticos

Vidro plano e janelas

fraldas

Outros plásticos que
não embalagens

Cristais e espelhos

Sacos de plástico

Lâmpadas

Papel vegetal

Frascos
de medicamentos

