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MUNICÍPIO DE ANADIA ESTABELECE PARCERIAS AMBIENTAIS  
 

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, no passado dia 22 de maio, duas propostas de acordo 

de parceria ambiental a estabelecer com a ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro S.A., com vista à 

adequada gestão dos resíduos produzidos durante a realização de grandes eventos. 

Os acordos dizem respeito a “Anadia Capital do Espumante – Feira da Vinha e do Vinho 2019”, 

que decorrerá de 22 a 30 de junho, e a “Anadia Wine Run”, a ter lugar no dia 23 de junho, iniciativas 

que unirão os dois parceiros na promoção da prevenção e redução de quantidades de resíduos 

produzidos, da separação de embalagens, e da recolha seletiva e encaminhamento para reciclagem. 

Assim, o Município de Anadia compromete-se a criar e a implementar as infraestruturas 

necessárias à correta separação e recolha seletiva de todos os resíduos de embalagem recicláveis, 

produzidos no evento, e o seu encaminhamento para reciclagem, com o objetivo de promover as 

melhores práticas nos espaços onde decorrem os eventos. 

Por seu turno, a ERSUC apoiará a autarquia mediante a prestação de um conjunto de serviços 

tendentes à concretização dos objetivos enunciados. Irá, também, premiar o desempenho ambiental 

em função das quantidades de resíduos entregues, estando previstas compensações, por tonelada, no 

valor de 80 euros para papel e cartão, de 220 euros para plástico e metal, e de 12 euros para vidro. 

Relativamente a esta previsível receita, o executivo deliberou que a mesma seja atribuída à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia, à semelhança do que aconteceu no ano passado. 

 

Protocolo para recolha de pilhas 

O executivo municipal aprovou ainda a celebração de um protocolo de colaboração com a 

Ecopilhas – Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores Lda. Está em causa um 

compromisso de colaboração na recolha seletiva de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e/ou 

industriais, designadamente através da colocação, nas respetivas instalações, de um ou mais recipientes 

específicos para a recolha daquele tipo de resíduos. Contempla ainda a disponibilização de materiais de 

sensibilização e de informação, visando esclarecer os cidadãos acerca da correta utilização dos referidos 

recipientes e da importância do seu contributo na recolha dos resíduos. 

 

Nws_2019_161 / Anx: 1 imagem (.jpg) 

http://www.cm-anadia.pt/

