Resíduos Sólidos 


RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

O município da Marinha Grande, efetua a recolha de resíduos sólidos urbanos, através da prestação de serviços que tem com o Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) Pragosa Ambiente S.A. e Ecoambiente S.A.. 
Neste sentido somos a informar os dias e locais de recolha: 
Recolhas diárias: 
- Casal do Malta 
- Engenho 
- Centro da Marinha Grande 
- Centro de Vieira de Leiria 
- Praia de Vieira de Leiria 

Recolhas nas noites de domingo para segunda feira, terça feira para quarta feira  e quinta feira para sexta feira: 
Contentores 
- Amieira 
- Albergaria 
-Casal Galego 
- Casal dos Ossos 
- Casal de Anja 
- Casal das Raposas 
- Casal da Formiga 
- Embra 
- Fagundo 
- Moita 
- Marinha pequena 
- Pero Neto 
- Pedrulheira 
- Picassinos 
- Trutas 
- Zona Industrial Pero Neto 
- Zona Industrial Marinha Grande 
- São Pedro de Moel 
Molok´s 
- Casal Galego 
- Centro Marinha Grande 
- Praia de Vieira de Leiria 
- Várzea 
- Vieira de Leiria 

Recolhas nas noites de segunda feira para terça feira, quarta feira para quinta feira e sexta feira para sábado: 
Contentores 
- Amieirinha 
- Boavista 
- Boco 
- Comeira 
- Camarnal 
- Escoura 
- Figueiras 
- Fonte Santa 
- Pedreanes 
- Garcia 
- Guarda Nova 
- Ordem 
- Pedra 
- Passagem 
- Pilado 
- Portela 
- Talhões 
- Zona Industrial de Vieira de Leira 
Molok´s 
- Avenida da Liberdade 
- Casal do Malta 
- Camarnal 
- Embra 
- Guarda Nova 
- Picassinos 
- Portela 
- Rua Professor Bento Jesus Caraça 
- São Pedro de Moel 
Em São Pedro de Moel e Praia de Vieira a recolha dos resíduos sólidos urbanos efetua-se diariamente no período compreendido entre 15 de junho e 15 de setembro.
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Recolha de Objetos de Grandes Dimensões 


O Município da Marinha Grande dispõe e um serviço de recolha de objetos de grandes dimensões, sem valor ou a que o seu proprietário não sabe o que fazer, vulgarmente designado por "Recolha de Monos". Este serviço é prestado de forma gratuita e tem como propósito auxiliar o munícipe a desfazer-se do objeto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma melhoria do ambiente, evitando que estes monos venham cair em lixeiras a céu aberto.
Não há, pois, razão que justifique o despejo e abandono dos chamados monos domésticos (mobiliário, eletrodomésticos, colchões, sofás, etc), junto de contentores de lixo doméstico, na berma de caminhos rurais ou nas matas do Concelho. 
Para pedido de recolha, informação ou esclarecimento adicional deve ser contactado o número de telefone 244573300.



Equipamento Elétrico ou Eletrónico 


Sabia que:
Quando adquire um novo equipamento elétrico ou eletrónico, o consumidor tem o direito de exigir que a loja receba o antigo? Esta recolha encontra-se consignada na Lei. Por lei, quem coloca os produtos no mercado é responsável pela sua recolha, tratamento e reciclagem. Ao fazer-se valer dos seus direitos, o consumidor não está a pedir um favor. Quando compra um produto, já está incluída no preço uma taxa que ajuda a suportar estes custos.
Caso pretenda apenas desfazer-se de um equipamento obsoleto, o munícipe poderá, simplesmente, contactar a câmara municipal e requisitar um serviço de recolha. 
A disponibilização desta recolha visa facilitar o depósito correto dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida, aumentando assim os níveis de recolha para reciclagem. Caso opte por solicitar a recolha ao Município da Marinha Grande, estas recolhas são efetuadas ás segundas-feiras, mediante previa marcação, via telefone: 244573300 ou presencialmente.
O que é o lixo eletrónico?
 Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) é o nome dado aos equipamentos eletrónicos ultrapassados, como as televisões, rádios, telefones, eletrodomésticos portáteis, ferramentas elétricas, lâmpadas fluorescentes, brinquedos eletrónicos e milhares de outros produtos.
Estes resíduos, deitados fora nos contentores de lixo comum ou em aterros, constituem um sério risco para o meio ambiente, pois possuem na sua composição metais pesados altamente tóxicos, tais como mercúrio, cádmio, berílio e chumbo. Em contacto com o solo, estes produtos contaminam o lençol freático, se forem queimados poluem o ar. Assim o processo de reciclagem destes produtos é complexo e requer a utilização de tecnologias avançadas, devido a diversidade de materiais e da sua composição ser constituída por substâncias tóxicas.
 Seja AMIGO do AMBIENTE e colabore na reciclagem destes equipamentos.




Compostagem Doméstica 



Sabia que:
A compostagem doméstica é um processo natural de transformação de resíduos provenientes da cozinha, da horta e do jardim, realizado através de microrganismos que transformam os resíduos biodegradáveis num fertilizante rico em nutrientes, a que se chama composto.
Assim, o município da Marinha Grande apela a todos os munícipes que tenham algum terreno disponível, que procedam à valorização dos seus resíduos verdes, evitando a deposição dos mesmos juntos dos contentores de lixo. 
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Para obter mais conhecimentos sobre o que é a compostagem doméstica e para acesso a um compostor gratuito, basta que se inscreva para uma pequena acção de sensibilização promovida pela Valorlis, cujos contatos são: 244575540, compostagem@valorlis.pt| . 
Para participar neste projecto basta efectuar a sua inscrição na Valorlis, no Município da Marinha Grande ou nas Juntas de Freguesia do Concelho.
Caso tenha resíduos verdes produzidos no seu quintal, e não possa efetuar compostagem doméstica, não abandone os resíduos junto dos contentores de resíduos sólidos urbanos, opte por solicitar a sua recolha ao Município da Marinha Grande.
Estas recolhas são gratuitas e efetuadas às quintas feiras, mediante prévia marcação, via telefone: 244573300 ou presencialmente.




Sustentabilidade Ambiental 




"Dicas Verdes" 

Água - Desperdício doméstico
• Feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. 
• Caso seja possível, prefira autoclismos de dupla descarga. 
• Evite banhos de imersão e dê preferência ao duche. Feche a torneira enquanto se ensaboa e se possível instale um chuveiro de baixo fluxo. 
• Enquanto lava a loiça, não utilize água corrente. 
• Utilize as máquinas de lavar (roupa e loiça) na carga máxima. 
• Certifique-se que as torneiras não ficam a pingar depois de as fechar e se possível instale redutores de caudal. 
Água – Cuidados na rega 
• Deve regar de manhã cedo ou à noite, de forma a evitar perdas de água com o calor. 
• Tenha atenção à meteorologia, se chover não necessita de regar. 
• Prefira as plantas autóctones porque exigem menores consumos de água. 
• Se possível prefira sistemas automáticos de rega. 
Água – Reutilização da água: 
• Reutilize a água utilizada na lavagem de legumes e frutos para regar as plantas. 
• A água utilizada para lavar à mão roupa com pouca sujidade pode ser reutilizada para lavar o chão da cozinha ou da casa de banho. 
• Armazene a água enquanto espera que ela aqueça, no chuveiro e no lava-loiça, para utilizar nas descargas sanitárias, lavar o chão ou regar as plantas. 
• Utilize mecanismos que permitam aproveitar a água da chuva para regar as plantas. 
Natureza – Praias
• Não passeie nas dunas e preserve a sua vegetação, utilizando os passadiços. 
• Não deixe lixo no areal, se não houver caixotes próximos utilize um saco de plástico para deitar fora mais tarde. 
• Não leve animais para a praia, pois podem contaminar o areal, sendo prejudiciais à saúde. 
• Utilize os cinzeiros de praia e não deite as pontas de cigarro na areia. 
• Siga as indicações dos nadadores-salvadores e das autoridades marítimas e respeite a cor da bandeira. 
• Se possível vá de transportes públicos para a praia
Natureza – Floresta
• Se detetar algum incêndio, contacte de imediato as autoridades, ligando o 112. 
• Na floresta, nunca faça atividades que possam originar faíscas ou chama, sejam agrícolas, industriais ou de lazer. 
• Em passeios e piqueniques, não faça fogueiras e não deite lixo na natureza. 
• Não fume na floresta, um cigarro mal apagado junto de vegetação seca é o suficiente para causar um grande incêndio. 
• Evite realizar queimadas, pois são perigosas, poluentes e desperdiçam muitos recursos. Se fizer, trate das autorizações necessárias e tome as devidas precauções. 
• Compre preferencialmente produtos de madeira certificada, ou seja, cuja exploração foi efetuada mediante a aplicação de critérios ambientais e sociais. 
Natureza – Espécies protegidas
• Não compre produtos feitos a partir de peles de animais, como casacos e carteiras. 
• Tenha cuidados redobrados com a poluição em zonas naturais para evitar a destruição de habitats. 
• Se possui um jardim, opte por utilizar espécies autóctones. 
Resíduos – Reduzir, Reutilizar e Reciclar 
• Reduza o consumo, comprando apenas os produtos necessários e que sejam amigos do ambiente. 
• Antes de reciclar, reutilize as embalagens o máximo possível. 
• Ao separar as embalagens, coloque os materiais no ecoponto adequado, caso tenha dúvidas, procure a indicação impressa no próprio produto. 
• Se o ecoponto habitual estiver cheio, não coloque os resíduos no chão. Utilize o ecoponto mais próximo ou deposite os resíduos para reciclagem mais tarde. 
Resíduos – Outros resíduos 
• Não deite fora óleos alimentares usados na sanita ou no lava-loiça. 
• Junte as suas rolhas de cortiça e entregue-as nos pontos de recolha existentes. 
• Prefira bebidas engarrafadas em embalagens de tara retornável (com um depósito que depois é devolvido no local de compra) às embalagens de tara perdida (não reutilizáveis). 
• Coloque as pilhas e baterias gastas no pilhão e se possível dê preferência a pilhas recarregáveis. 
• Entregue as suas radiografias numa farmácia durante as campanhas de recolha e não as deite no lixo, pois são nocivas para o ambiente. 
• Entregue os medicamentos que já não toma e as respetivas embalagens na farmácia. 
• Se pretende desfazer-se da sua viatura, procure um centro de desmantelamento licenciado da VALORCAR.




