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Nota de Imprensa
De 24 para 25 de dezembro e de 31 de dezembro para 1 de janeiro

Recolha de resíduos urbanos
condicionada em Almada
Nas noites de 24 para 25 de dezembro (Natal) e de 31 de dezembro para 1 de
janeiro (Passagem de Ano) não será feita a recolha de lixo no concelho de
Almada.
Durante a quadra festiva, a Câmara Municipal de Almada (CMA) agradece a
compreensão e colaboração de todos/as os/as munícipes.
E porque a limpeza do espaço público depende de todos, a CMA recomenda:
- Usar corretamente os contentores e ecopontos e manter as zonas
envolventes limpas, de forma a evitar a acumulação de resíduos na via pública,
salvaguardado a saúde pública e o bem-estar da comunidade;
- Os plásticos e metais devem ser colocados no ecoponto amarelo, o papel e o
cartão no ecoponto azul, os vidros no ecoponto verde e as pilhas e
acumuladores no ecoponto vermelho;
- As caixas de cartão, papéis de embrulho e embalagens em geral, devem ser
espalmadas para reduzir o seu volume e maximizar a capacidade do ecoponto;
- Os óleos alimentares devem ser acondicionados em garrafas e depositados
no oleão da sua área de residência;
- Evitar, nestes dias, a colocação de monos e aparas de jardim na rua, uma vez
que os serviços municipais e das Uniões/Junta de Freguesia vão estar a
laborar em regime de serviços mínimos;
- Contactar a União/Junta de Freguesia da sua área de residência para
agendar a data e hora da recolha de monos e aparas de jardim.
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