
 

  

PLANO DE METAS E OBJETIVOS PARA A 
REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS 
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Jorge Rocha 
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Síntese 
Identificação das Entidades envolvidas no Plano, caracterização da gestão de resíduos e 

Estratégias  
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1) Identificação das Entidades Envolvidas na Elaboração do Plano 
Município de Avis 
Valnor (Entidade Responsável pela Recolha) 
 

2) Informação sobre a Praia 
Praia: Clube Náutico de Avis  

Localização: Complexo do Clube Náutico de Avis  

Mapa com extensão: 60 metros 

 

 

 
3) Caracterização Socioeconómica dos Utentes da Praia 

Número de utentes: 15 (média diária) 

Idade: sem limite de idade 

Género: masculino e feminino 

Instrução académica: do pré-escolar ao ensino superior 

Fluxo temporal: meses de julho e agosto 
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4) Caracterização do Sistema de Resíduos Diferenciados 

Monitorização da quantidade e do tipo de resíduos recolhidos 

A monitorização é efetuada em parceria com a Valnor. 

 

5) Estratégia a seguir para a implementação do sistema de gestão dos resíduos 

a) Capacidade do serviço local de gestão (recolha e tratamento) dos resíduos recolhidos: 

- Ecopontos em contentores de madeira (3), sendo 1 para o vidro, 1 para o papel e cartão e 1 

para o plástico. Estes possuem sacos plásticos pretos de 120L (próximos da zona da praia), sendo 

estes recolhidos pelo município e encaminhados para contentores próprios para serem 

recolhidos pela Valnor. 

A recolha é efetuada às 2ªf, 4ªf e 6ªf (verão) ou quando estes estejam cheios. Na época de 

inverno é só às 6ªf (época baixa) ou quando estes estejam cheios. 

 

- Ecopontos (3 contentores da Valnor para vidro, papel e cartão e plástico, sendo cada um com 

capacidade de 2500L). A recolha é efetuada pela Valnor.  

Existem também contentores de lixo indiferenciado no local. 

 

b) Sistema simplificado de Logbook ambiental: 

Esquemas inseridos na página 3 e 4. 
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Entidade CM Avis Plano de Metas e Objetivos para a reutilização e reciclagem dos resíduos  Data: 
Nº Designação da ação Calendário 2021 Objetivos e 

metas 
Recursos Responsável 

da ação 
Ponto da Situação 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Inic. Em 

curso 
Finaliz. 

1 Ecopontos na praia 
(junto do local de 

acesso à praia fluvial) 

                        efetuado 
em agosto 

de 2020  

3 contentores de 
madeira (serviço de 

recolha e 
encaminhamento) 

Assistente 
Operacional 

Armindo 
Pedras 

    x 

2 Recolha dos resíduos 
seletivos 

                        contabilizar 
a 

quantidade 
de itens 

recolhidos 

financeiros e 
humanos 

Técnicos 
José Grilo e 
Jorge Rocha 

      

3 Sensibilização 
população 

                            Técnicos 
José Grilo e 
Jorge Rocha 
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Logbook ambiental:               

Atividade Data Objetivo Descrição Pessoas 
envolvidas Documentos 

Objetivo ago/20 1 3 contentores de 
madeira de 120L cada  

Assistente 
Operacional 

Armindo Pedras 

Fotos 

Ação 01/06/2021 2 Contabilizar o material 
recolhido 

Técnicos José 
Grilo e Jorge 

Rocha  

Pesagem  

Outras 
iniciativas várias datas 3 

Dias temáticos para 
sensibilizar a população 
para o uso correto dos 

ecopontos 

Técnicos José 
Grilo e Jorge 

Rocha  

Fotos e folhetos de 
ação 

                  
 

Objetivos 
alcançados 

dez/20 1 alcançado 
    dez/21 2   
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6) Enquadramento Legal da Política de Gestão de Resíduos a nível Local, Nacional e 
Comunitário 

- A metodologia geral do plano indicado resume-se em 4 etapas: planeamento, implementação, 

monitorização e atuação. Estes indicadores irão levar a uma melhoria contínua na reutilização e 

reciclagem dos resíduos; 

- A solicitação das pesagens irá ser processada em parceria com a Valnor, de forma a possuirmos 

uma monitorização mais exata e detalhada; 

- Relativamente às ações de sensibilização ambiental efetuadas aos intervenientes irão ser 

executadas com escolas (maio), população em geral e utentes no Complexo do Clube Náutico 

de Avis (julho e agosto). Possibilidade da existência de um concurso de desenho ou a execução 

de um peddypaper sobre a temática da reciclagem, em meados de agosto. 

 

 

O presente documento diz respeito a linhas de orientação para a realização do Plano de Metas 

e Objetivos para a Reutilização e Reciclagem de Resíduos (em estudo/realização) pelo Município 

e faz parte integrante do processo de candidatura ao Programa Bandeira Azul 2021. 

 

 


