
Recolha de resíduos
porta a porta arranca
no bairro sul
Ao final da tarde de sexta feira os moradores com casas junto da antiga escola
da Lapa na Póvoa de Varzim foram os primeiros a receber os contentores de
separação do lixo
Antes no Centro Ocupacional da
Lapa antiga escola Sílvia Costa
vereadora do Ambiente da Câmara
da Póvoa de varzim apresentou o
projeto promovido pela LIPOR que
tem como finalidade a separação de
resíduos que serão depois recolhi
dos por um funcionárioda empresa
O modo de funcionamento desta

iniciativadesignada Reciclaré dar
pode ser resumidoassim vão andar
na rua equipas da LIPOR devida
mente identificadas que irão porta

a porta esclarecer todas as dúvidas
e nessa mesma altura entregar os
contentores empilháveis com nome
da rua e nº da porta destinados à
recolha e separação dos resíduos
Será entregue igualmenteumcalen

dário de recolha Isto porque cada
tipologia de resíduos papel cartão
plástico metal vidro e indiferencia
dos terá umdia específicode reco
lha Nesse dia ehora estipulados as
pessoas deverão colocar àporta das

suas propriedades os resíduos cor
respondentes De resto cada conten
tor teráumchipquepermite àLIPOR
saber quantas vezes cada residên
cia ou estabelecimento comercial o
colocou para ser recolhido

Descontos na fatura
da água no futuro
Numa fase posterior este projeto

que começou no bairro sul e se vai
estender tambémà zona daMatriz
vai passar a englobar descontos na
fatura da água para aqueles que
mais separarem o lixo

O nosso objetivo no futuro que
se espera não muito longínquo
disse Sílvia Costa é que as pessoas
passem a ser taxadas em função
dos resíduos que efetivamente pro
duzem sendo beneficiados aqueles
que realmente contribuem para a
reciclagem dos resíduos Ou seja
quanto mais separar os resíduos
menos vou encaminhar para o
indiferenciado para tratamento e
maior será o meu contributo para
a reciclagem Este comportamento
deverá ser valorizado face a quem
não tem esta preocupação
Para já e enquanto isso não

acontece os resíduos recicláveis
recolhidos serão direcionados para
os Bombeiros da Póvoa de Varzim

Mais de 90
do lixo na Póvoa
não é reciclado
Na Póvoa de Varzim no ano
de 2017 foram produzidas pra
ticamente 35 mil toneladas
de resíduos Dessas somente
2800 foram encaminhadas
para reciclagem ou seja 8 por
cento o que quer dizer que 92
por cento do lixo produzido pe
los poveiros não foi reciclado
Isto é preocupante expli

cou Sílvia Costa porque o
potencial de resíduos que está
a ser diariamente encami
nhado como indiferenciado é
elevadíssimo Além do desper
dício dos recursos acrescen
tou há a questão económica
visto que todos nós muníci
pes estamos a pagar taxas de
tratamento destes resíduos
Isto ao contrário do que

acontece do material enca
minhado para os ecopontos
que é uma mais valia e não
representa custoparanenhum
de nós
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