Divulgação da campanha “Toneladas de Ajuda” às instituições
A Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço vem por este meio divulgar a campanha “Toneladas
de Ajuda” da Valorsul.
Esta campanha tem como missão promover a reciclagem e une a sua missão ambiental à missão social.
O Ecocentro do nosso concelho recebe materiais recicláveis: Papel/Cartão; Embalagens de
Plástico/Metal; Embalagens de Vidro e como contrapartida a Valorsul ajuda financeiramente as
instituições inscritas na campanha.
São aceites os materiais entregues pelas próprias instituições ou por qualquer munícipe que queira
ajudar uma das instituições inscritas.
O material entregue é pesado e o doador fica com o talão da pesagem.
Adira à campanha “Toneladas de Ajuda” entrando em contacto connosco.
Todos podemos ajudar!

Informacão adicional

TONELADAS

DE AJUDA

+ Contrapartida a receber por tipologia de material entregue:
Por cada tonelada

Ecocentro do Sobral

Latas Emb. Plástico Filme Tampinhas (tu do misturado ou em separado)

300,00€

Papel Cartão

85,00€

Emb. Vidro

22,50€

+ Regras para a entrega dos materiais:
Ecoponto Verde

Ecoponto Azul

Ecoponto Amarelo

Tampinhas

Caixas de cartão;

Emb. de plástico;

Tampinhas de emb. de plástico em

Resíduos

Garrafas; Frascos;

Revistas e jornais;

Emb. de metal;

polipropileno e polietileno de alta densidade

Abrangidos

Boiões

Papel de escrita e

Pacotes de bebida;

(ex. champõs, detergentes, amaciadores,

impressão;

Sacos de plástico

águas, sumos, iogurtes líquidos)
Tampinhas de outros tipos de plásticos
Ex. Tampas de caixas de manteiga ou

Loiças e
cerâmicas; Vidro

Resíduos
Não
Abrangidos

plano e janelas;
Cristais e
espelhos; Fracos
de medicamentos;
Lâmpadas; Sacos
de plástico

margarina, ou de outros materiais; Tampas

Sacos de plástico;
Papel sujo; Sacos

Papel e cartão;

de cimento;

Eletrodomésticos;

Produtos tóxicos;

Pilhas; Outros

Fraldas; Papel

plásticos que não

vegetal; Papel

embalagens; Vidro

plastificado

que contenham componentes não plásticos
(metal, cortiça); Tampas dejerricans ou de
recipientes para conservar alimentos;
Tampas com restos de colas, tintas, vemizes,
produtos de gráficas, silicones, terra,
gordura ou outro tipo de contaminante não
especificado; Tampas de materiais não
embalagem (ex. tampas de “Tupperware” e
caixas de plástico)

Cada entrega deve ter
Condições

Cada entrega deve ter no mínimo 50 kg

de entrega

(aproximadamente)

no mínimo 50kg
(aproximadamente)
embalagens vazias e

Cada entrega deve
(aproximadament
bags (sac

ndicionadas em bi
plásti~

d

espalmadas
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