
 “LIXO TEM DIA CERTO, FAÇA A SUA PARTE!”
Novo sistema de recolha de lixo porta à porta

Colabore com a limpeza urbana!

O que é sistema de recolha porta à porta?
• A recolha porta à porta consiste na colocação de 
resíduos em sacos de forma a serem posteriormente 
recolhidos, próximos da sua residência pelos serviços 
municipalizados;

• A recolha é feita em dias de semana com horários 
pré-definidos;

• Até lá cada cidadão deve preservar o seu lixo, não 
permitindo que os animais o espalhe pela localidade;

• A recolha porta à porta é uma nova estratégia da 
Câmara Municipal da Boa Vista para melhorar as 
condições relativas a gestão dos resíduos sólidos na ilha;

• A implementação desse sistema levou a aquisição de 
dois novos camiões de recolha e um camião-grua para 
assegurar a recolha do lixo e de sucatas, nas zonas 
abrangidas nesta fase piloto;

O que são resíduos sólidos urbanos?
• Resíduos sólidos urbanos são aquilo que costumamos 
chamar de lixo: materiais sólidos considerados sem 
utilidade, gerados no nosso dia-a-dia.
• Com a implementação desse novo sistema, pouco a 

pouco, os contentores vão desaparecer das localidades 
contempladas, trazendo um ambiente harmonioso, 
com nova estética para o nosso Município.

• Por isso, não deixe seu lixo largado por aí. Tenha 
paciência e aguarde pela chegada do camião de 
recolha.

Quais as melhorias desse sistema para o Município?
• Além de uma cidade mais bonita e atractiva, a limpeza 
urbana traz reflexos directos para a saúde pública e 
preservação do ambiente;

• Aumento da conscientização ambiental;

• Diminuição da proliferação de doenças e da contami-
nação dos alimentos; • Melhoria na qualidade de vida.

Como funciona a recolha de lixo porta a porta?
• O camião de recolha do lixo passará nos horários 
pré-determinados: 
> de segunda à sexta-feira - das 8h às 12h 
> e das 14h às 18h. Aos sábados, das 8h às 11h.

• Em cada bairro abrangido pelo sistema, o camião vai 
buzinar como forma de aviso, de que se está no 
momento de recolha.

• Para a recolha dos monstros 
Os monstros serão recolhidos
> todas as sextas-feiras, no período da tarde.

Qual o procedimento dos moradores?
• Em sua casa, acondicione o lixo em sacos de plásticos 
ou caixotes devidamente atados;

• Quando ouvir o buzino do camião, deve-se sair 
imediatamente para entrega o seu lixo ao recolector;

• Quando tiver nomos domésticos (móveis, electro-
domésticos velhos e sucatas no geral), coloque na hora 
de recolha, perto da sua residência, ao em vez de 
colocá-los ao pé dos contentores
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A e�cácia de recolha também depende de si
• O sucesso de tudo isso, não depende só da autarquia, 
mas sim, de cada um de nós, entidade colectiva ou 
individual, instituições, munícipes, turistas e entre 
outros.

• O engajamento de toda a sociedade é fundamental, 
sobretudo no que diz respeito ao cumprimento dos 
horários estabelecidos.

“ O Município aposta na sustentabilidade ambiental 
aposta você também!” Zonas abrangidas

Nesta fase piloto,
a recolha porta à porta vai abranger as seguintes zonas:

BOM SOSSEGO 
CENTRO DE SAL REI


