
ECO-FREGUESIA 
FREGUESIA LIMPA 
RESPONSABILIZAR 

Todos somos chamados a tomar um papel na 
sociedade. Sermos responsáveis pelo lixo que 
produzimos é um pequeno passo, mas a 
ambição deve ser maior. Devemos assumir um 
papel activo na defesa do nosso ambiente, 
todos os dias.


EDUCAR 

Uma forma interessante de proteger o 
ambiente é produzirmos menos lixo. Não basta 
praticarmos a reciclagem, mas diminuir os 
nossos hábitos de consumo. Qualquer dúvida 
pode ser tirada junto dos serviços da Junta de 
Freguesia, através do telefone 296 884 578 ou 
o email: jf.santabarbara@gmail.com


LIMPAR A NOSSA 
TERRA É AMÁ-LA 
SE TODOS FIZERMOS UM PEQUENO GESTO… 
DAREMOS UM GRANDE PASSO TODOS JUNTOS

HÁ MUITO TEMPO QUE 
DISPOMOS DE ECOPONTOS… 
MAS SABIA QUE NEM TODOS 
OS MATERIAIS SÃO 
RECICLÁVEIS?  

Deposite no armazém da Junta 
de Freguesia todos os monstros 
domésticos e materiais não 
recicláveis, que nós daremos o 
devido encaminhamento aos 
mesmos.

Santa Bárbara
  freguesia de afectos



OBSERVAÇÕES 

Pilhas, lâmpadas fluorescentes e 
baterias, embora não recicláveis, devem 
ser recolhidas separadamente e não 
descartadas com o lixo comum, pois em 
contacto com o meio ambiente podem 
gerar contaminação do solo e água.


RECOLHA SELECTIVA 
A recolha selectiva de lixo é de extrema 
importância para a sociedade. Além de 
gerar renda para muitas pessoas e 
economia para as empresas, também 
significa uma grande vantagem para o meio 
ambiente uma vez que diminui a poluição 
dos solos e rios. Este tipo de recolha é de 
extrema importância para o 
desenvolvimento sustentável do planeta.


VOCÊ SABIA? 

Para facilitar a recolha selectiva e a 
reciclagem, existe uma cor para 
representar cada material reciclado: 
amarelo (metais e plásticos), verde (vidros), 
azul (papéis). Estas cores são geralmente 
usadas, junto com os símbolos de 
reciclagem, nos recipientes destinados à 
recolha dos materiais.

OUTROS 

- Esponja de Limpeza 
Doméstica

- Espuma Vinílica 
Acetinada (EVA)

- Embrulho de salgados e 
doces

- Rolha de Vinho (feita de 
cortiça)

METAIS E PLÁSTICOS 

- Latas enferrujadas

- Clipes e grampos

- Esponjas de aço

- Latas de tinta, verniz, 
insecticida e solvente

- Aerossóis

- Pote mole de iogurte

VIDROS, CERÂMICAS E 
SEMELHANTES 

- Vidro de automóveis

- Vidro de janela

- Espelhos

- Cristais

- Lâmpadas (de todos os 
tipos)

- Vidro temperado

- Ampolas de remédios

- Cerâmicas, porcelanas, 
pirex e louças

- Acrílicos

- Boxes temperados

- Lentes de óculos

- Tubo de TV

PAPÉIS 

- Papel celofane

- Papel carbono

- Papel Higiénico

- Guardanapos e papel 
toalha com restos de 
alimentos

- Papel laminado

- Papel plastificado

- Fraldas descartáveis

- Espuma

- Etiquetas e adesivos

- Fotografias

- Fita Crepe

- Saco de cimento

IMPORTÂNCIA DA 
RECICLAGEM 
A reciclagem é um ato de extrema importância nos 
dias atuais. Além de ajudar na preservação do meio 
ambiente, gera renda para milhares de pessoas. 
Porém, por questões técnicas, nem todos os 
materiais descartados por pessoas ou indústrias 
podem passar pelo processo de reciclagem. Estes, 
após passarem por processos industriais, não 
podem ser reutilizados. Grande parte destes 
materiais não recicláveis tem como destino o lixo 
comum.


