RELATÓRIO ECO-FREGUESIAS 2018
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA
INTRODUÇÃO
Seguindo uma tradição de preservação do meio ambiente e de integração da comunidade na
defesa do património natural da freguesia, esta Junta de Freguesia de Santa Bárbara tem
vindo a desenvolver um número considerável de acções de limpeza, protecção e de
manutenção dos espaços naturais, englobando as ribeiras, caminhos, florestas e Baía de São
Lourenço. A participação consecutiva, nos últimos anos, na iniciativa ECO FREGUESIAS, e as
parcerias daí consequentes com o Governo Regional dos Açores, permitiu-nos ampliar a nossa
acção, torná-la mais eficaz e chegar aonde não tínhamos conseguido ainda. Queremos ser
uma freguesia cada vez mais limpa, que trata convenientemente os seus resíduos e educa os
seus filhos a preservar o ambiente.

Exemplo de intervenção para recolha selectiva de resíduos e reabilitação ambiental.

ECO-FREGUESIAS 2018: visão global

Mais uma vez, a Junta de Freguesia de Santa Bárbara candidatou-se ao programa ECOFREGUESIAS em dois projectos: “A Minha Ribeira” e “Costa Limpa”. Durante todo o ano foram
executadas as tarefas previstas e superados os objectivos iniciais. Ao todo, fizemos seis
intervenções na ribeira de Santa Bárbara, quatro em São Lourenço – fora uma intervenção
diária e consecutiva entre os dias 1 de julho e 30 de setembro, que coincidiu com o nosso
projecto de apoio balnear – e trinta e cinco deslocações ao Centro de Processamento de
Resíduos para cumprirmos a nossa parte de “vigilantes da limpeza”.

PROJECTO “A MINHA RIBEIRA”

Com este projecto realizamos acções de manutenção, limpeza e monitorização das ribeiras da
freguesia, com especial ênfase naquelas que confinam com espaços urbanos. Daí que a
ribeira de Santa Bárbara tenha sido acompanhada com maior dedicação, tendo sido limpa seis
vezes ao longo do ano, num total de dezasseis dias efectivos e exclusivos de trabalho, apesar
de termos estendido a nossa acção a alguns troços extra, uma vez que confrontavam com
vizinhos particularmente sensíveis para a necessidade de desobstrução de linhas de água,
sempre no perímetro urbano do Termo da Igreja, e sempre que possuíamos disponibilidade de
meios, técnicos e humanos, para o efeito.
As intervenções na ribeira de Santa Bárbara deram-se no troço que tem o seu início nas
coordenadas X 671862 Y 4095329 e termo nas coordenadas X671529 Y 4094644.
A PRIMEIRA INTERVENÇÃO deu-se entre os dias 20 e 23 de abril, envolvendo quatro homens
e respectivos equipamentos de limpeza, tendo sido limpas ambas as margens indicadas, em
toda a extensão do troço. A quantidade considerável de matéria vegetal que foi limpa obrigou a
que não fosse possível remover os resíduos no próprio dia, tendo sido devidamente removidos
logo que possível, sem prejuízo ambiental que daí decorresse. Esta intervenção permitiu a
limpeza total da área sinalizada.
A limpeza deparou-se com grandes poças de água, apesar de as margens apresentarem
perigo de derrocada, por se encontrarem instáveis, o que obrigou a um trabalho meticuloso e
extensão das horas de trabalho, para salvaguarda da segurança dos homens envolvidos.
Havia, inclusive, muros de pedra e cimento em perigo, situação que se vem arrastando há
alguns anos e que merece atenção particular.
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Em cerca de 25% das margens encontramos hortênsias e conteiras, entre outras espécies
arbustivas, existindo canas em metade das margens e erva em substancialmente mais de
metade das margens. Ao todo, foram recolhidos, aproximadamente, 5 metros cúbicos de
resíduos verdes, e encontramos alguns plásticos, nomeadamente sacas de ração e outros
sacos domésticos, embora em número reduzido, dada a nossa vigilância constante, e limpezas
anteriores eficazes, bem como uma acção de sensibilização constante e premente junto da
comunidade, para o não abandono de resíduos em outros locais que não os indicados. Os
resíduos foram integralmente triturados por forma a serem reutilizados como fertilizante natural.

Exemplo de intervenção na ribeira de Santa Bárbara.

A SEGUNDA INTERVENÇÃO deu-se entre os dias 29 e 31 de maio, envolvendo cinco homens
e uma mulher e respectivos equipamentos de limpeza, tendo sido limpas ambas as margens
indicadas, em toda a extensão do troço. A matéria vegetal limpa não foi removida e
processada no próprio dia, porque a limpeza durou cerca de três dias, tendo sido ligeiramente
superior àquela recolhida na intervenção interior. De igual modo, esta permitiu a limpeza total
da área sinalizada.
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A limpeza foi realizada em boas condições climatéricas, tendo-se encontrado apenas
pequenas poças. As margens e muros de pedra e cimento continuavam a apresentar perigo de
derrocada, e encontravam-se instáveis, o que obrigou, novamente, a um trabalho meticuloso e
extensão das horas de trabalho, para salvaguarda da segurança dos homens envolvidos.
Em cerca de 25% das margens encontramos hortênsias e conteiras, entre outras espécies
arbustivas, existindo canas em mais de metade das margens e erva em substancialmente
metade das margens. Ao todo, foram recolhidos, aproximadamente, 6 metros cúbicos de
resíduos verdes. Os resíduos foram integralmente triturados por forma a serem reutilizados
como fertilizante natural. Apenas encontramos alguns plásticos de uso doméstico, em
quantidade inferior à da última intervenção.

Exemplo de intervenção na ribeira de Santa Bárbara.

A TERCEIRA INTERVENÇÃO deu-se entre os dias 28 e 29 de junho, envolvendo quatro
homens e respectivos equipamentos de limpeza, tendo sido limpas ambas as margens
indicadas, em todo o troço. A matéria vegetal foi removida e processada nos próprios dias,
tendo sido bastante inferior àquela recolhida nas anteriores intervenções.
Esta limpeza foi realizada em boas condições climatéricas, tendo-se encontrado apenas
pequenas poças. As margens e muros de pedra e cimento continuavam a apresentar perigo de
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derrocada, e encontravam-se instáveis, o que obrigou, novamente, a um trabalho meticuloso,
para salvaguarda da segurança dos homens envolvidos.
Em cerca de 25% das margens encontramos conteiras, e outras espécies arbustivas, existindo
canas em mais de metade das margens e erva em substancialmente metade das margens. Ao
todo, foram recolhidos, aproximadamente, 3 metros cúbicos de resíduos verdes, não se tendo
encontrado outro tipo de resíduos, dada a nossa vigilância constante, e limpezas anteriores
eficazes, bem como uma acção de sensibilização constante e premente junto da comunidade,
para o não abandono de resíduos em outros locais que não os indicados. Os resíduos foram
integralmente triturados por forma a serem reutilizados como fertilizante natural.

Exemplo de intervenção na ribeira de Santa Bárbara.

A QUARTA INTERVENÇÃO deu-se no dia 31 de julho, envolvendo três homens e respectivos
equipamentos de limpeza, tendo sido limpas ambas as margens indicadas, em toda a extensão
do troço, que não apresentava grandes necessidades de limpeza, todavia, por ser época de
festividade na freguesia, decidimos assear um pouco mais a nossa ribeira. A matéria vegetal
limpa foi removida e processada no próprio dia, que permitiu a limpeza total da área sinalizada.
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A limpeza foi realizada em boas condições climatéricas, em virtude da escassez de
precipitação, tendo-se encontrado algumas poças que uniam as margens nalguns pontos. As
margens e muros de pedra e cimento continuavam a apresentar perigo de derrocada, e
encontravam-se instáveis, o que obrigou, novamente, a um trabalho meticuloso e extensão das
horas de trabalho, para salvaguarda da segurança dos homens envolvidos.
Nesta intervenção, de cerca de 25% da extensão total, apenas recolhemos canas. Ao todo,
foram recolhidos, aproximadamente, 3 metros cúbicos de resíduos verdes, não se tendo
encontrado outro tipo de resíduos, dada a nossa vigilância constante, e limpezas anteriores
eficazes, bem como uma acção de sensibilização constante e premente junto da comunidade,
para o não abandono de resíduos em outros locais que não os indicados. Os resíduos foram
integralmente triturados por forma a serem reutilizados como fertilizante natural.

Exemplo de intervenção na ribeira de Santa Bárbara.

A QUINTA INTERVENÇÃO deu-se entre os dias 24 e 26 de setembro, envolvendo quatro
homens e respectivos equipamentos de limpeza, tendo sido limpas ambas as margens
indicadas, em todo o troço. A matéria vegetal foi removida e processada nos próprios dias,
tendo sido ligeiramente superior àquela recolhida na anterior intervenção.
Esta limpeza foi realizada em boas condições climatéricas, tendo-se encontrado apenas
pequenas poças. As margens e muros de pedra e cimento continuavam a apresentar perigo de
derrocada, e encontravam-se instáveis, o que obrigou, novamente, a um trabalho meticuloso,
para salvaguarda da segurança dos homens envolvidos.
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Em cerca de 25% das margens encontramos conteiras, e outras espécies arbustivas, existindo
canas em mais de metade das margens e erva em substancialmente metade das margens. Ao
todo, foram recolhidos, aproximadamente, 4 metros cúbicos de resíduos verdes, não se tendo
encontrado outro tipo de resíduos, dada a nossa vigilância constante, e limpezas anteriores
eficazes, bem como uma acção de sensibilização constante e premente junto da comunidade,
para o não abandono de resíduos em outros locais que não os indicados. Os resíduos foram
integralmente triturados por forma a serem reutilizados como fertilizante natural.

Aspecto da ribeira de Santa Bárbara antes da intervenção.

A ÚLTIMA INTERVENÇÃO deu-se entre os dias 12 e 14 de dezembro, envolvendo quatro
homens e respectivos equipamentos de limpeza, tendo sido limpas ambas as margens
indicadas, em todo o troço. A matéria vegetal foi removida e processada nos próprios dias,
tendo sido ligeiramente superior àquela recolhida na anterior intervenção.
Esta limpeza foi realizada durante o inverno e em razoáveis condições climatéricas, tendo-se
encontrado poças grandes e pequenas, conforme a zona do troço. As margens e muros de
pedra e cimento continuavam a apresentar perigo de derrocada, e encontravam-se instáveis, o
que obrigou, novamente, a um trabalho meticuloso, para salvaguarda da segurança dos
homens envolvidos.
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Nesta intervenção, recolhemos canas e outras espécies arbustivas e todo o tipo de ervas
comuns nas ribeiras. Ao todo, foram recolhidos, aproximadamente, 5 metros cúbicos de
resíduos verdes, não se tendo encontrado outro tipo de resíduos, dada a nossa vigilância
constante, e limpezas anteriores eficazes, bem como uma acção de sensibilização constante e
premente junto da comunidade, para o não abandono de resíduos em outros locais que não os
indicados. Os resíduos foram integralmente triturados por forma a serem reutilizados como
fertilizante natural.

RESUMO DO PROJECTO “A MINHA RIBEIRA”
Ao todo, as seis intervenções permitiram limpar um pouco mais de 26 metros cúbicos de
resíduos, mantendo-se, assim, a ribeira completamente desobstruída. As constantes e eficazes
intervenções permitiram que as sucessivas limpezas não fossem tão extensas nem tão
complicadas.
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PROJECTO “COSTA LIMPA”

A principal atracção turística e natural da freguesia de Santa Bárbara é a Baía de São
Lourenço. Foi com esta costa que nos candidatámos ao projecto “Costa Limpa”. No total, tem
uma extensão de 1040 metros, com três zonas de areal, correspondendo a cerca de metade
da extensão, sendo a restante de calhau. Esta área tem uma zona balnear com piscina natural.
As coordenadas da costa são as seguintes: X 673004 Y 4095817 e X 673 434 Y 4094989,
correspondendo ao início e fim, respectivamente. Esta baía é agraciada pela frescura de duas
ribeiras.
INTERVENÇÕES: ao todo fizemos quatro intervenções isoladas: 11 de janeiro, 19 a 20 de
fevereiro, 28 de maio e 29 de novembro, para além de três meses de uma intervenção
sistemática e diária, durante o período de 2 de julho a 30 de setembro.

RESUMO DO PROJECTO “COSTA LIMPA”
Ao todo foram foram recolhidos, processados e encaminhados para o Centro de Tratamento de
resíduos 560 KG de plástico, 10 KG de vidro (sobretudo garrafas), cerca de 120 KG de
madeira e cerca de 50 KG de resíduos indiferenciados. Foram encontrados cerca de 40 itens
de lixo marinho de grandes dimensões. Todavia, não foram encontrados animais de qualquer
espécie emaranhados no lixo. Durante o verão foi frequente a detecção de águas vivas, da
espécie caravela-portuguesa, em abundância.
Durante a operação de verão a recolha dos resíduos, à excepção de madeiras, não foi
direcionada para o tratamento e processamento no posto da junta de freguesia, mas entregue
directamente nos eco-pontos existentes em São Lourenço, cuja recolha está a cargo do
município.
Este ano associamo-nos a iniciativas do município, integradas na campanha da Bandeira azul
e fizemos duas intervenções à parte, e que não estão contabilizadas neste relatório, tendo sido
recolhidas amostras em apenas uma zona, de cerca de 100 metros quadrados de uma das
praias de São Lourenço, para se aferir a tipologia de resíduos.
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Tipos de resíduos frequentes nos areais de São Lourenço, que depois são encaminhados para o CTR.

Recolha de resíduos durante o verão, juntando elementos voluntários da população e instalação
de baldes de recolha de lixo e ecopontos em sete pontos do areal, incluindo praias não vigiadas.
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ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO

Ao longo de 2018 foram realizadas várias acções de sensibilização para a promoção de uma
cultura de respeito pelo meio ambiente. Temos orgulho em hastear, consecutivamente, pelo
sétimo ano, a bandeira de ECO FREGUESIA, este ano, mais uma vez, com o galardão de
excelência, referente aos esforços realizados em 2017. O nosso trabalho tem sido reconhecido
como sendo de excelência e os objectivos não podem ser menos ambiciosos que manter o
estatuto e ir além, se assim for possível.
Sempre que possível e oportuno distribuímos folhetos que corroboram os nossos
compromissos e informam a comunidade sobre assuntos relativos à recolha e tratamento de
resíduos e respeito pelo meio ambiente. Este ano, unimo-nos ao município e fizemos circular
um folheto traduzido em inglês e francês, explicando as várias fases da recolha selectiva de
resíduos. A campanha foi feita porta a porta em São Lourenço e em vários pontos da
freguesia. Neste momento temos dois panfletos em circulação: um divulgador de boas práticas
na protecção do ambiente da Junta de Freguesia, outro com informação global sobre os
processos básicos de reciclagem, bem como os preceitos que orientam o programa de
freguesia eco sustentável. Por forma a gerir cuidadosamente a eventualidade da produção de
desperdício e resíduos, a impressão dos panfletos é feita em tiragens reduzidas, conforme as
necessidades e distribuição.
Produzimos, novamente, um autocolante contendo informações básicas acerca da
disponibilização por parte da Junta de Freguesia do serviço de recolha de resíduos de diversa
índole.
Para além disso, os nossos meios de transporte, uma carrinha e um dumper, geralmente
usados nas acções de limpeza, têm placas identificativas com a alusão ao programa ECO
FREGUESIA e aos apoios concedidos nesse âmbito. Para além de todos os caixotes do lixo,
com uma nova imagem, e mensagem de incentivo à limpeza geral da freguesia. Instalamos
três kits de ecopontos em três pontos da freguesia, renovando e ampliando os pontos de
recolha selectiva de resíduos.
Esta Junta de Freguesia procedeu à manutenção do plano de actividades dos anos anteriores,
introduzindo algumas inovações, envolvendo toda a comunidade, com parcerias eficazes com
o Agrupamento de Escuteiros de Santa Bárbara e da Associação Juvenil da Ilha de Santa
Maria, bem como a Casa do Povo de Santa Bárbara e Grupo Sénior da Câmara Municipal de
Vila do Porto e Departamento de Ambiente da edilidade, nomeadamente em actividades
ligadas à Bandeira Azul.
Para além disto, realizamos uma acção de sensibilização porta a porta, durante o verão, de
modo a alcançar emigrantes e turistas, que não vivendo na freguesia, poderiam desconhecer
alguns dos hábitos e rotinas necessários para manter um bom comportamento ambiental, ou
conhecer, simplesmente, as valências no tratamento de resíduos. Nesta acção foram
distribuídos dois panfletos, com regras e conselhos de depósito de lixo indiferenciado e regras
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básicas de reciclagem, um deles produzido pela Câmara Municipal, traduzido em francês e
inglês.
Procedemos a uma dinamização constante e regular dos media sociais por forma a disseminar
as nossas acções de limpeza e promoção da qualidade ambiental, com foco principal na nossa
mensagem de Natal, que passou na rádio Clube Asas do Atlântico, com a seguinte mensagem:
“A Junta de Freguesia de Santa Bárbara deseja um Feliz Natal e um próspero ano novo,
especialmente aos habitantes de Santa Bárbara, estendendo estes votos a todos os que
procuram ser felizes nesta nossa ilha.
Apostando na ideia de que é preciso reduzir o consumo para produzirmos menos resíduos,
apelamos a todos que façamos deste Natal uma época de amor e de boas intenções,
desvalorizando o lado material desta quadra natalícia.
Santa Bárbara, freguesia de afectos.”

Vários exemlos que comprovam o sucesso das acções de sensibilização ambiental, nomeadamente a
instalação de novos eco-pontos e uma intervenção num tanque e fontanário da freguesia que se encontrava
desactivado e que foi recuperado, sendo agora um dos pontos onde se pode aceder a água potável.

Procedemos, também, a uma maior sinalização dos apoios concedidos no âmbito do
financiamento do ECO FREGUESIAS, com placas alusivas nas nossas viaturas e nos pontos
turísticos. Mantivemos na nossa conta de email a menção às actividades de promoção
ambiental no âmbito do ECO FREGUESIAS e das campanhas próprias da Junta de Freguesia,
como a campanha “Autarquia sem Glifosato”.
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Por fim, à semelhança de anos anteriores, participamos em várias actividades relacionadas
com a reutilização e reciclagem, envolvendo a comunidade da freguesia, em especial os
jovens, através de um protocolo de cooperação com o Espaço TIC de Santa Bárbara.

Instalação de sinalética apelando à consciencialização da importância do asseio, limpeza e preservação do
ambiente na freguesia, bem como a publicidade às entidades que apoiam a Junta de Freguesia,
nomeadamente a Direcção Regional do Ambiente e o Programa Eco-Freguesias. Exemplo de placa junto do
depósito de resíduos, no veículo de transporte, e num dos vários caixotes/eco-pontos que usámos em São
Lourenço.

Envolvimento sempre importante dos jovens da freguesia em acções de índole ambiental. Neste caso com a
criação de eco-pontos reciclados, durante as férias do verão, ou a criação de uma árvore de Natal recorrendo
a materiais reciclados.
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RESUMO:
Ao longo de 2018, a comunidade foi sendo sensibilizada para os tópicos que fazem do
programa ECO FREGUESIAS uma acção de excelência na promoção e defesa de um
ambiente melhor para todos os seres vivos. Houve acções de amplitude geral, mas várias
foram as acções individuais, sensibilizando para a necessidade de reciclar, de limpar, de
preservar o que é de todos.
A ajuda financeira do programa ECO FREGUESIA é fundamental. Os 3150€ do programa e o
cheque de 1000€ do prémio de excelência, bem como o material cedido foram fulcrais para o
sucesso deste empreendimento. Sem estes recursos, infelizmente, a limpeza das ribeiras não
teria sido possível do mesmo modo.
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ECO-FREGUESIAS 2018: relatório financeiro

Este ano, a Junta de Freguesia de Santa Bárbara candidatou-se ao programa ECOFREGUESIAS em dois programas: “A Minha Ribeira” e “Costa Limpa”. Recebemos o valor de
3150€ conforme contratualizado. Todo o valor foi aplicado nas acções anteriormente descritas,
seguindo-se, um elenco dos comprovativos e respectivo âmbito de aplicação. Poderá,
comprovar-se, também, que o orçamento final tem um balanço de despesas superior às
receitas, provando-se que há sempre muito mais a fazer do que se prevê, o que comprova que
não nos limitamos às acções cabimentadas orçamentalmente, fazendo o que for necessário,
mesmo que para tal tenhamos de incluir fundos próprios.
As despesas prendem-se essencialmente com três grupos de gastos:
1.
2.
3.
4.
5.

Despesa com combustível usado nas máquinas de limpeza e meios de transporte;
Despesa com peças de desgaste da maquinaria;
Despesa com o transporte de resíduos;
Despesa com as acções de limpeza (contratação de serviços);
Despesa com a produção de material de sensibilização ambiental.

Todas as despesas encontram-se conservadas, num arquivo próprio em registo original,
que se reproduz aqui.

1. DESPESA COM COMBUSTÍVEL

Total: 463.01€ (quatrocentos e sessenta e três euros e um cêntimo)
Justificação: as máquinas usadas na limpeza das ribeiras têm um gasto significativo de
combustível, principalmente de gasolina. As despesas apresentadas reportam-se,
igualmente, ao consumo de gasóleo rodoviário, gasto nos veículos de suporte às limpezas,
bem como na recolha e no transporte de resíduos

2. DESPESA COM PEÇAS DE DESGASTE DE MAQUINARIA

Total: 1092,44€ (mil e noventa e dois euros e quarenta e quatro cêntimos)
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Justificação: as máquinas usadas na limpeza das ribeiras têm um desgaste significativo de
peças, principalmente de mangueiras e rotores. As despesas reportam-se, igualmente, a
material acessório, como fio de corte e material usado na segurança dos trabalhadores.

3. DESPESAS COM O TRANSPORTE DE RESÍDUOS
Total: 168,47€ (cento e sessenta e oito euros e quarenta e sete cêntimos)
Justificação: durante o mês de Julho e Agosto foi necessário contratar, em regime de

4. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Total: 840€ (oitocentos e quarenta euros)
Justificação: durante o mês de Julho e Agosto foi necessário contratar, em regime de
prestação de serviços, mão de obra adicional, empregue, sobretudo, na grande intervenção
da ribeira de Santa Bárbara, bem como na limpeza de outros pontos de interesse, como
zonas abrangidas pelo GeoParque de Santa Maria.

5. DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE MATERIAL DE SENSIBILIZAÇÃO

Total: 2126,33€ (dois mil cento e vinte e seis euros e trinta e três cêntimos)
Justificação: as várias acções de limpeza requereram a produção de panfleto informativo
com menção à iniciativa Eco-Freguesias. Foi necessário, também, produzir coletes
específicos para as variadas acções de limpeza e recolha de resíduos. Estão
contemplados, também, os vários materiais de divulgação, assim como consumíveis gastos
na produção dos panfletos. Fizemos uma campanha de sensibilização durante a época
natalícia com um spot na rádio. Fizemos, também, um grande investimento na aquisição de
ecopontos, que disseminamos pelos espaços mais recônditos da freguesia e na zona
balnear, durante o verão, para absorvermos o máximo de resíduos possível
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TOTAL DA DESPESA:

4690,25€ (quatro mil seiscentos e noventa euros e vinte e cinco cêntimos)
BALANÇO FINAL: O total de receitas foi de 3150€ (três mil cento e cinquenta euros) e o
total de despesa foi de 4690,25€ (quatro mil seiscentos e noventa euros e vinte e cinco
cêntimos), o que dá um saldo de despesa superior de 1540,25€ (mil quinhentos e quarenta
euros e vinte e cinco cêntimos).
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RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Mantendo o compromisso de livrar a freguesia de resíduos não conformes com os ECO
PONTOS, por exemplo sucata, plásticos rígidos ou monstros domésticos, bem como
electrodomésticos e o lixo marítimo recolhido nas costas, esta Junta de Freguesia
desenvolveu acções de recolha ou descontaminação de terrenos com resíduos oriundos de
obras de construção civil. Ao todo, na vigência deste programa ECO FREGUESIAS foram
transportados para o Centro de Processamento de Resíduos de Santa Maria 7778 quilos de
resíduos. É um número impressionante mas que comprova a eficácia das nossas
intervenções. Este cuidado, todavia, obrigou a um esforço suplementar de recursos desta
junta de freguesia, incluindo a aquisição de uma viatura que permitisse uma melhor gestão
do transporte de resíduos, investimento que acreditamos ser uma mais-valia preciosa para
a manutenção deste projecto.

QUADRO RESUMO:

Código

Resíduos

Total - kg

20 01 36 – 16 02 14
20 01 02
16 01 99

Fluxo A + Fluxo C
Vidro
Outros Resíduos não anteriormente
especificados – pneus usados
pintados, mangueiras
Monstros
Metais Sucata/ Metais Ferrosos
Fluxo B - REEE
Acumuladores de Chumbo – Pilhas
Plástico Rígidos
Embalagens Contaminadas - Tintas

1940
20
280

20 03 07
20 01 40 – 16 01 17
20 01 23
20 01 33 - 16 06 01
20 01 39
15 01 10
20 01 10
20 01 35
20 03 01
TOTAL

18

Roupas
Fluxo E
Mistura de Resíduos

140
3480
1080
18
560
20
20
40
180
7778

ANEXOS
MATERIAIS PRODUZIDOS PARA ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
PANFLETO 1
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AUTOCOLANTE

DECORAÇÃO DOS CAIXOTES DO LIXO
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PLACAS INFORMATIVAS
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1. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL USADO NAS MÁQUINAS DE LIMPEZA E MEIOS
DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS.
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2. DESPESA COM PEÇAS DE DESGASTE DA MAQUINARIA
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3. DESPESAS COM AS ACÇÕES DE LIMPEZA (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS)
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4. DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE MATERIAL DE SENSIBILIZAÇÃO
AMBIENTAL
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GUIAS E-GAR E PAGAMENTOS DE RESÍDUOS
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